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مسائل متعلق را در  كسب و تجارت انواع بسيارى دارد كه ما همه آنها و

 .مقدمة چند مسئله ايراد مى گردد. طى چند كتاب ذكر مى كنيم ان شاء اهللا 

كاسبى كردن با چيزى كه عين آن جنس است جائز است البته  - 1مساءله 

اشكال  مسئله به طورى كه همه انواع نجس را شامل شود تدر عمومي

است ، لكن احتياط در اين است كه خريد و فروش نشود و آن را بهاى 

شده قرار ندهد و اجرت در اجاره و عوض عملى در   خريدارى جنس 

هيچ يك از انواع معارضه ها صورت  جعاله قرار نگيرد بلكه بر روى آنها

امسال آن واقع نشود، بلكه بخشيدن آن  ض خلع ونگيرد حتى مهريه يا عو

عوض جايزز نيست بلكه  و مال المصالحه قرار دادنش حتى در صلح بدون

حالل و مورد  كاسبى كردن با آن حتى در صورتى كه داراى منفعت
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استفاده باشد نيز جايز نيست مثل كود انسانى كه در زراعت استفاده مى 

و هنوز دو ثلث آن بخار نشده اگر بله آب انگورى كه جوشيده  شود،

، و همچنين تمام اقسام كافرموده حتى مرتد  نجسش بدانيم استشناء شده

شكارى بلكه سگ گله و سگى  فكرى بنا بر اقوى استشناء شده و نيز سگ

 .كه زراعت و بستان و خانه را نگهبانى مى كند

امله اش عين نجس هر چه كه باشد غير آن آنچه كه گفتيم مع - 2مساءله 

حال  هرچند شرعا با آنها معامله اموال نمى شود لكن در عين جايز است

براى كسى كه آن را در اختيار دارد و آن نجس در تحت استيالى او است 

هست متعلق به او، و اين حق اختصاص يا ناشى از اين  حق اختصاصى

 نجس اينكه قبل از آنكه مبدل به عين است كه او آن را فراهم كرده و يا

مال بوده و يا منشاء ديگر نظير اينها مثال  است در اصل پاك بوده و

شراب شده ، و حق  حيوانى داشته مردار شده و يا انگورى داشته

منتقل بديگرى شود و  اختصاص قابل آن هست كه از راه ارث يا غير آن

دهد  براى احدى جايز نيست كه بدون گرفتن عوض مورد مصالحه قرار

ار دادن آن خالى از اشكال نيست بلكه بعيد نيست كه جزء اما عوض قر

باشد، بلكه اگر كسى به او پولى بپردازد در برابر اينكه  كاسبيهاى ممنوع

كند و سپس بعد از آن كه صاحبش رفع يد كرد وى  او از آن نجس رفع يد

اشكال مى شود، نظير اينكه به كسى كه  آن را به تصرف خود درآورد بى

مدرسه را حيازت كرده پولى   از مكانهاى مشترك نظير مسجد وقبال مكانى

 .آن جا بنشيند بدهدتا او از آن مكان رفع يد كند بعد از رفع يد او وى در

 اشكالى در جو از فروش اجزائى از بدن ميته كه حيات در آن - 3مساءله 



حالل و عقالئى داشته باشد  حلول نمى كند نيست البته آن جزئى كه منفعت

قائل به پاك بودن شير ميته  انند مو و پشم حيوان و بلكه شير آن ، اگرم

امثال آن در  باشيم ، ولى در جواز فروختن ميته پاك نظير ميته ماهى و

اشكال است كه  صورتى كه خود و يا حتى روغن آن فائدهاى داشته باشد

 . احتياط ترك معامله آن است

ختن كود حيوانى اگر منفعتى اشكالى در اين نيست كه فرو - 4مساءله 

اشكالى نيست در : جائز است ، و اما نسبت به بولهاى پاك  داشته باشد

 (( كه در بعضى از موارد دواى سينه درد است)) بول شتر اينكه فروختن

بول غير شتر در آن اشكال هست بعيد نيست در  جائز است ، و اما

 . باشدحالل و عقالئى داشته باشد جائز صورتى كه منفعت

قابل پاك  اشكالى نيست در اينكه خريد و فروش چيز نجسى كه - 5مساءله 

قابل تطهير نيست  شدن است جايز است ، و همچنين است متنجسى كه

حال نجاستش مى شود مورد استفاده قرار  منتهى در حال اختيار و باهمان

ولى مى  (( حرام است و خوردنش)) گيرد، مانند روغنى كه متنجس شده

 شود كار نفت را از آن كشيد مثال چراغ روغن سوز را با آن روشن كرد

گل متنجس رنگ  يا ديواره كشتى را با آن چرب كرده و يا با آن بضميمه

قابل  ساخت و يا با روغن متنجس صابون ساخت ، و اما متنجسى كه

تطهير نيست و بهره مند شدن از آن موقوف به پاك بودن آن است نظير 

 شده و امثال آن خريد و فروش و معاوضه اش جائز  جس ن سكنجبين

 . نيست

خريد و فروش پادزهر معجونى كه يكى از تركيبات آن گوشت  - 6مساءله 



باشد در صورتى كه ثابت نشده باشد كه آن افعى خون جهنده ((مار)) افعى

گوشت افعى در ضمن تركيبات معجون مستهلك شده باشد كه  دارد و نيز

است بى اشكال است و استعمال و استفاده بردن  ه متعارف چنينغالبا و بلك

تركيبات آن شراب است  از آن جائز است ، و اما معجونى كه يكى از

بهره بردن  خريدو فروشش جايزنيست زيرا نه تطهير آن ممكن است و نه

از آن با وصف نجاستش در حال اختيار، چون معيار در جواز خريد و 

 .ى از آن در حال اختيار است نه در حال اضطراربهره گير فروش جواز

اشكال و جائز است و بهائى كه  خريد و فروش گربه بدون - 7مساءله 

حالل است ، اما ساير گوشتخواران ظاهرا جواز خريد و  خريدار مى گيرد

منفعتى حالل و عقالئى داشته باشد و   منوط بر اين است كه فروشش 

اگر منفعتى حالل و  نيز (( مسخ شده)) وخهمچنين است حشرات ، بلكه مس

فروش  عقالئى داشته باشد همين حكم را دارد، پس معيار در جواز خريد و

همه انواع حيوانات همين داشتن منفعت حالل و عقالئى است بهمين جهت 

همه انواع زالو كه خون فاسد بدن را مى مكد و نيز كرم  خريد و فروش

 با اينكه همه اينها از حشراتند و همچنين عسل جايز است ابريشم و زنبور

فيل كه هم از پشت آن براى باربرى استفاده مى شود و هم  خريد وفروش

 . فيل را از مسوخ بدانيم از استخوانش هرچند كه

عمل حرام به  خريد و فروش هر چيزى كه آلت باشد براى - 8مساءله 

ست حرام باشد عمل حرام ا طورى كه منفعت عقالئى آن منحصر در همان

قبيل عود و مزمار و بربط و امثال آن و  حرام است مانند آالت لهو از

قبيل نزد و شطرنج و مثل آن كه عالوه بر حرمت خريد و  آالت قمار از



برابر ساختن آن نيز حرام است بلكه  فروش آن ساختن و مزد گرفتن در

بله خريد و  شكستن و از صورت اصليش خارج كردن واجب است ،

فروش موارد اوليه آنها از قبيل چوب و مس بعد از آن كه از صورت 

خارج شد اشكال ندارد، بلكه قبل از تغيير شكل هم جائز است ،  اصليش

خريد و فروش آن محل اشكال است ، و  اما در غير اين صورت جواز

آرايش يا صرف  خريدو فروش ظرفهاى طالئى و نقره اى به منظور

 . نگهدارى جايز است

سكه هائى كه از درجه اعتبار ساقط شده و يا در آن تقلب شده  - 9مساءله 

منظور فريب دادن مردم ساخته شده معامله با آن ها حرام است و  و به

عوض و يا معوض قرار دهند با اينكه  جائز نيست آن را در معامالت

آن جاهل است ، بلكه  طرف معاوضه به بى اعتبارى يا به قالبى بودن

طرف   تر به احتياط اگر نگوئيم اقوى آن است كه با علم و اطالعنزديك

معامله نيز با آن معامله نشود مگر آن كه معامله بر ماده آن يعنى فلزش 

طرف معامله شرط شود كه بايد آن را بشكند و يا اطمينان  واقع شود و با

را مى شكند چون بعيد نيست كه از بين  داشته باشد كه طرف معامله آن

باشد تا بدين وسيله  ردن چنين سكه هائى واجب باشد هرچند به شكستنب

 .ماده فسادى از بين برود

خريد و فروش انگور و خرما به منظور ساختن شراب حرام  - 10مساءله 

 همچنين فروختن چوب براى ساختن بت يا آالت لهو يا قمار يا است و

گويد كه مى خواهم امثال آن ، و تصوير مسئله به اين است كه خريدار ب

فالن آلت قمار را درست كنم و در عقد معامله بر اين  شراب بسازم يا



فروشنده هر دو در اين باره اتفاق كرده  ملتزم شده باشد، ويا خريدار و

انگور بگويد يك من انگور  باشند هرچند به اين نحو كه مشترى بصاحب

است  ن حرامنمن بفروش تا شراب درست كنم او هم بفروشد، و همچني

اجاره دادن مسكن براى اينكه انبار و يا فروشگاه شراب شود و يا در آن 

حمل شراب و  محرمات ساخته شود و اجاره دادن كشتى براى بعضى از

يعنى يا به التزام آن در متن عقد )) امثال آن بيكى از دو وجهى كه ذكر شد

ش و اجاره اى ، و چنين خريد و فرو(( يا اتفاق طرفين بر منظور فوق و

عملى حرام است فاسد نيز هست پس بهائى كه فروشنده  عالوه بر اينكه

اجاره اى كه صاحب مسكن مى گيرد ملك  انگور مثال دريافت مى كند و يا

فروشنده مى داند  او نمى شود و همچنين در فروختن چوب به كسى كه

 نخريدار با آن صليب يا بت مى سازد، بلكه همچنين است در فروخت

انگور و خرما و چوب به كسى كه فروشنده مى داند خريدار با آن شراب 

و همين طور اجاره دادن مسكن به كسى .و بربط مى سازد و يا آلت قمار

آن كارهاى نامبرده را انجام ميدهد  كه صاحب مسكن مى داند مستاءجر در

بر مى كند بنا و يا در آن اشياء محرمه را مى فروشد و يا معامله ديگرى

 وجهى قوى همان حكم را دارد، و مسئله از نظر نصوصى كه دارد بسيار

 .مشكل است و از ظاهر آن ها برمى آيد كه در مقام بيان علتند

فروختن سالح جنگى به دشمنان دين در زمانى كه با  - 11مساءله 

هستند بلكه حتى در حالى كه با مسلمين مباينت و  مسلمانان در جنگ

بين هست كه اين جنگ سرد به   دارند و ترس آن درباصطالح جنگ سرد

حال صلح آنان با مسلمين يا در  جنگى عملى بيانجامد حرام است و اما در



فروختن  زمانى كه كفار خود با يكديگر مى جنگند در اين هنگام موقع

سالح به آنان بايد مصالح اسالم و مسلمين و مقتضيات روز رعايت شود 

مامدار مسلمين معتبر است و كسى غير او نمى تشخيص آن نظر ز كه در

نموده طبق تشخيص خود عمل كند، كسانى هم  تواند به نظر خود استبداد

با فرق حقه اماميه سر جنگ  كه كافر نيستند و از ساير فرق اسالميند ولى

شامل فروختن غير  دارند ملحق بكفارند و بلكه آن را گسترش دهيم تا بلكه

اهل حق مى شود نظير  ه باعث تقويت دشمن عليهاسلحه از هر چيزى ك

 .خواربار و مركب و امثال آن نيز گردد

يكى از مشاغل حرام تصوير جانداران از انسان و حيوان  - 12مساءله 

حرمت مخصوص آن تصويرى است كه برجستگى داشته  است البته حكه

 سنگها و فلزات و چوب و امثال آن مى باشد نظير مجسمه هائى كه از

شكل بوده باشد اقوى جواز آن است هرچند كه  سازند و اما اگر صرف

نيزترك كنند و اما تصوير غير  نزديك تر به احتياط آن است كه آن را

امثال آن جائز است حتى اگر بصورت  جانداران چون درختان و گلها و

تصوير نيست چه باقلم باشد و  برجسته و مجسمه باشد و فرقى ماينه اقسام

و چه غير آن ، و  ده كارى و چه قلمكارى و چه با بافت چه گلدوزىچه كن

متداول است جائز  تصوير به وسيله دستگاهاى عكاسى كه در اين زمان

 است بلكه ظاهرا عكس بردارى تصوير نباشد و همچنان كه تصوير

جانداران بطريق مجسمه سازى حرام است كاسبى كردن از آن راه و 

ن نيز حرام است ، اينها همه درباره عمل تصوير مقابل آ اجرت گرفتن در

و نگاهدارى آن و بكار بستن و تماشا  بوده و اما خريد و فروش تصوير



مجسمه آن بله  كردنش اقوى آن است كه همه اش جائز است حتى

 .نگهدارى مجسمه ها و گذاشتن آنها در خانه كراهت دارد

 حرام است ، و غناء عمل غناء و شنيدن و كسب قراردادنش - 13مساءله 

صوتى نيست بلكه عبارت است از كشيدن صوت و چه چه زدن  تنها خوش

را بطرب درآورد طربى كه مخصوص مجالس  بكيفيتى خاص كه شنونده

محافل طرب است و متناسب با آالت لهو و مالهى خوانده مى شود،  لهو و

ت قرآن و استعمال غنا فرقى نيست بين اينكه در كالم حق نظيه قرائ و در

كالمى غير حق ، و بين اينكه در خواندن شعر باشد  دعا و مرثيه باشد يا

استعمل غناء در آن چه جنبه اطاعت خدا دارد گناهش دو  يا نشر بلكه

زنان آوازه خوان در عروسى  برابر است ، بله گاهى از اين حكم غناء

ك نشود كه تر استثناء مى شود و بعيد نيست كه چنين باشد ولى اين احتياط

تشكيل مى شودحال چه قبل  تنهادر مجالسى استعمال شود كه براى زفاف

آن است كه  از زفاف باشد و چه بعد از آن نه مطلق مجالس ، بلكه احتياط

 .مطلقا از آن اجتناب شود

عمل حرامى كه آنان  كمك كردن بظلم ظالمان بلكه در هر - 14مساءله 

وارد ) ص (رسول خدا  ت بلكه ازمرتكب مى شوند بدون اشكال حرام اس

داند او  كسى كه بسوى ستمكارى برود با اين كه مى)) :شده كه فرمودند

 (( ظالم است به نيت اينكه او را كمك كرده باشد از اسالم خارج شده است

چون روز قيامت شود فردى منادى ندا )) رسيده كه) ص (جناب  و از آن

مكاران حتى كسى كه براى آنان ياوران ست مى زند كجايند ستمكاران و

همه آنان در تابوتى از : فرمود قلمى تراشيده و دواتى ليقه انداخته آن گاه



كردن به  و اما كمك((آهن جمع مى شوند و همه را در جهنم مى اندازند

ستمكاران در غير كارهاى حرام ظاهر اين است كه تا وقتى كه جزء 

ه نشده و ناهش در دفتر و ديوان حواشى و منسوبين به آنان شمرد اعوان و

كمك كردنش به آنان باعث زيادتر شدن شوكت و  درباريان ثبت نشده و

 . نيروى آنان نشده جائز است

كتابهائى كه مايه ضاللت مردم  (( نگهدارى)) حفظ كردن - 15مساءله 

استنساخ كردن آن و خواندن و درس دادن و درس گرفتن آن اگر  است و

شرعى نبوده باشد حرام است ، ولى اگر براى   و صحيح براى غرض 

اشكال ندارد مثل اينكه بخواهد با خواندن آن مطالبش  منظورى صحيح باشد

و آن را ابطال نمايد، بشرطى كه در  را نقض نموده و ردى بر آن بنويسد

ابطال آن را احساس كند و ايمن باشد از اينكه خودش  خود اهليت و قدرت

خواندن چنين كتابهائى صرفا براى اينكه  ه گردد، و امابا خواندن آن گمرا

حالل نيست و مجوزى جهت نگهدارى آن براى  بفهمد چه مطالبى دارد

نيست ، بنابراين بر عوام  مردم كه بيم لغزش و گمراهى در آنان برود

مسلمين دارد و  الزم است كه از اينگونه كتابها كه مطالبى برخالف عقائد

حل آن  كه مشتمل بر شبهاتى است كه از دفع ومخصوصا كتابهائى 

عاجزند اجتناب كنند و خريدن و نگهداشتن و محافظت آن جائز نيست بلكه 

 .را از بين ببرد واجب است آن

سحر كردن و ياد دادن و ياد گرفتن آن و كسب كردن با آن  - 16مساءله 

نند منظور از سحر افسونى است كه مى نويسد و يا مى خوا حرام است و

يا قلب او يا عقل او اثر مى گذارد و از  و به وسيله آن در بدن مسحور



برد و يا بيهوش مى  اين راه مسحور را احضار مى كند و يا بخواب مى

كارهاى  سازند و يا او را دوستدار كسى و متنفر از كسى مى سازند و يا

آن و ديگرى از اين قبيل مى كنند، استخدام فرشته و احضار جن و تسخير 

 و نظير اينها ملحق به سحر است و حكم سحر  ارواح و تسخيرش  احضار

عبارت است از اينكه با تردستى و حركات غير  را دارد بلكه شعبده كه

سحر و يا نوعى از آن است ، و  واقع را واقع نشان ميدهند نيز ملحق به

ى حوادث غيب همچنين كهانت كه عبارت است از اينكه در مقام برآيد از

آينده آگاه گردد و بخيال خود اين اخبار را از طائفه جن بگيرد و يا ادعا 

كه من رموز و اسباب و مقدماتى دارم كه با آن كشف مى كنم در آينده  كند

شود، و يا از قيافه هر كسى ميخوانم كه فالن كودكى  چه حوادثى واقع مى

 چون كداميك از دو طرف دعوى است كه بر سر آن نزاع شده فرزند

كسى ديگر خالف  ملحق كردن كودكى را به كسى و قطع رابطه فرزند از

آن چيزى است كه شارع آن را معيار قرار داده ، شارع تنها معيار در 

باب را بستر زناشوئى قرار داده است و فرمود كودك اگر از بستر  اين

 گرنه بيگانه است ، و تنجيم نيز ملحق به سحر است و باشد فرزند است و

حوادثى است كه در آينده رخ مى دهد  تنجيم خبر قطعى جزمى دادن از

امسال اجناس ارزان و يا گران مى شود، يا قحطى و  نظير اينكه مى گويند

زياد و يا اندك مى بارد و امثال اينگونه   مى آيد، باران يا فراوانى پيش 

فالك مستند به حركات ا خبرهاى خوب و بد و خير و شر كه همچنين آنرا

اين حركات  و نظرات و اتصاالت ستارگان داشته و معتقدند به اينكه خود

و اتصاالت مستقال و يا با شركت خدايتعالى آن آثار را در اين عالم بجاى 



بله اگر كسى به  (( و تعالى اهللا عما يقول عما يقول الظالمون)) :گذارند مى

 در فالن حركات فلكى دليل قطعى بگويد خدايتعالى فالن تاءثير را استناد

است اشكالى ندارد، و اما خبر دادن از وقوع ماه گرفتگى  اجماال قرار داده

هالل ماه و يا بهم رسيدن كواكب و يا  و خورشيد گرفتگى و يا طلوع

نيست ، زيرا اين  خارج شدن مثال قمر از برج عقرب از نجوم مورد بحث

 ه خطاى در آن قواعدپيشگوئى ها ناشى از قواعد و اصولى محكم است ك

نيست و اگر احيانا خطائى رخ بدهد ناشى از خطاى در محاسبه و 

 . است همانطور كه در ساير علوم چنين است بكارگيرى آن قواعد

غش و خدعه در معامله به نحوى كه طرف معامله از آن  - 17مساءله 

است مثل آب ريختن در شير و مخلوط كردن گندم  خبردار نشود حرام

نباتى در روغن كرده و  و بد و پيه آب كردن در روغن يا روغنخوب 

عمل هرچند حرام است  امثال اينها بدون اينكه به مشترى اعالم كند، و اين

 لكن معامله را باطل نمى كند تنها براى طرف معامله بعد از آن كه آگاه

شكل باشد كه چيزى را  شد حق فسخ مى آورد، اگر غش در معامله به اين

بشكل چيز ديگرى درآورد  رنگ آميزى بر خالف حقيقتش نشان دهد وبا 

بشكل طال درآيد اصل  مثال در نقره يا مس و امثال آن كارى كند كه

 .معامله فاسد مى شود

گرفتن اجرت دربرابر عملى كه بر خورد انسان واجب عينى  - 18مساءله 

برابر است بلكه بنابراين احتياط اجرت گرفتن از كسى در است حرام

مانند غسل دادن و كفن كردن و دفن نمودن  واجب كفائى نيز حرام است

قصد قربت بخواهد بلكه  مرده گان ، بلكه اگر واجب تعبدى نباشد كه



گيرد براى اصل دفن  توصلى باشد مانند دفن به تنهائى و اجرتى هم كه مى

نجام عمل را مى تواند به چند صورت ا نباشد بلكه براى اين باشد كه اين

انجام دهد اشكال ندارد، پس  دهد بفالن صورتى كه دهنده مزد انتخاب كرده

اصل دفن بگيرد و اما اجرت در  اجرت حرام ، اجرتى است كه در برابر

خاصى كه او  برابر انتخاب مكان خاصى كه ولى ميت خواسته و يا قبر

 خواسته و مزدى كه مى دهد براى انتخاب آن مكان خاص باشد ظاهر اين

كه اشكال ندارد، همچنانكه اجرت گرفتن طبيب براى اينكه در بالين  است

بيمار را نزد او نبرند اشكال ندارد هرچند كه اجرت  بيمار حاضر شود و

اصل معالجه جائز است ، و اما اگر عمل تعبدى باشد  گرفتن او در برابر

 قصد قربت باشد مانند غسل دادن به ميت يعنى صحيح بودنش موقوف به

، بله در برابر بعضى از  بهيچ وجه اجرت گرفت در برابر آن جائز نيست

 امثال آن نظيرگرم كردن آب و)) كارهائى كه در غسل دادن واجب نيست

اشكال ندارد همچنانكه در باب غسل ميت گذشت ، و يكى از چيزهائى  ((

واجب است ، تعليم مسائل حالل و حرام است و بهمين جهت  كه بر آدمى

مقابل آن جائز نيست و اما اجرت گرفتن در مقابل ياد   گرفتن دراجرت

و چيزهائى از آن قبيل اشكال ندارد، و  دادن قرآن تا چه رسد به تعليم خط

مقابل آن حرام است ، عملى  مراد به واجباتى كه گفتيم اجرت گرفتن در

ه عهد است كه خود اجير انجام آن واجب باشد و اما واجبى كه انجام آن به

عمل  ديگرى است و اجرت گرفتن بر آن اشكال ندارد هرچند كه آن

عبادت باشد البته عبادتى كه نيابت در آن مشروع باشد بنابراين اجير 

 براى اموات تا به نيابت آنان حج يا روزه يا نماز را انجام دهد گرفتن



 .اشكال ندارد

ر شغل قرا صرافى و كفن فروشى و فروختن طعام را - 19مساءله 

كراهت دارد و همچنين است برده فروشى كه بدترين مردم آن كسى است 

 را بفروشد، و همچنين كشتن گاو و گوسفند و نحر كردن شتر را كه مردم

شغل قرار دادن و نيز كاسبى كردن از راه بافندگى و حجامت و همينطور 

نر جهت سوارى بر حيوان ماده جهت نتاج و زاد و ولد  اجاره دادن حيوان

به يك با و دو بار جهاندن ، بله  چه اينكه آن را به مدت اجاره دهد و يا

عطيه و تعارف  دادن حيوان نر بعنوان هديه و گرفتن چيزى به عنوان

 .اشكال ندارد

تحصيل معاش با رنج و  شكى نيست در اينكه كار و كسب و - 20مساءله 

صلى اهللا )) رسول خدا زحمت نزد خداى تعالى محبوب است و از ناحيه

اهل بيت عليهم السالم كلماتى در تشويق مردم بآن  و ائمه (( عليه و آله

مطلق كسب حالل است و بسيارى  وارد شده كه بعضى از آن ها درباره

گاو است ، بله  درباره خصوص تجارت و زراعت و نگهدارى گوسفند و

 .  زياد كردن شتران نهى شده است از خصوص 

كه مى خواهد دست به كار تجارت و ساير انواع بر هر كس  - 21مساءله 

بزند واجب است كه احكام و مسائل متعلق به آن كار را فرا بگيرد  تكسب

را تشخيص دهد و گرفتار ربا نگردد، و مقدار الزم  تا صحيح از فاسد آن

راه تقليد حكم آن معامله اى را كه  از اين فراگيرى اين است كه هرچند از

حال انجام معامله بداند بلكه هرچند بعد از  هد را درمى خواهد انجام د

صورتى است كه فقط در  انجام معامله آن را فرا بگيرد، البته اين در



حالل يا حرام بودن  صحت و فساد آن شك داشته باشد و اما اگر از جهت

يا از  آن شبهه دارد بايد قبل از انجام معامله حكم آن را ياد گرفته باشد و

اجتناب كند نظير مواردى كه شك كند به اينكه اين قسم معامله انجام آن 

كه مقتضاى . يانه ، بنابراينكه اصل معامله ربوى حرام است  ربوى است

 . احتياط هم همين است

براى كسب و تجارت مستحبات و مكروهات هست ، اما  - 22مساءله 

 كند و ترينش اين است كه با تاءنى و آگاهى اقدام مستحبات كسب ، مهم

تنبلى و سهل انگارى كند و نه حرص  در طلب رزق ميانه رو باشد نه

طرف معامله از معامله  بورزد يكى ديگر اين است كه اگر در معامله اى

 و (( و خيالى هم كه با آن معامله را فسخ كند نداشت)) اش پشيمان شد

ق تقاضاى فسخ نمود آن معامله را ناديده بگيرد و فسخ كند، و نيز فر

گران به اينكه با همه بيك قسمت معامله كند مثال از  نگذاشتن بين معامله

بگيرد كه از چانه زن مى گيرد و  كسى كه چانه نمى زند همان قيمتى را

بله ظاهرا فوق  چنين نباشد كه از دومى كمتر و از اولى بيشتر بگيرد و

 نداردكه امثال آن عيب ندارد و نيز مانعى گذاشتن بخاطر فضيلت و دين و

تحويل بگيرد و چرب تحويل دهد، و اما  با وزن ناقصى و به اصطالح كم

جنس خود را ستايش   اينكه فروشنده- 1.مكروهات كسب چند چيز است 

 - 3 مشترى جنس را كه مى خواهد دروغ بخرد مذمت كند - 2كند 

 - 4ياد كردن هنگام خريد و فروش زيرا سوگند دروغ حرام است  سوگند

در اثر تاريكى يا دليل نقص كاال مشخص نشود   جنس در جائى كهفروختن

من سود بگيرد، مگر آن كه   و اينكه بدون ضرورت و احتياج از مؤ- 5



يا آن كه  بداند مؤ من آن را براى تجارت و فروش خريدارى مى كند و

بهاى مشترى در برابر متاع بيش از صد درهم باشد فروشنده مى تواند در 

 سود بگيرد و گرفتن چنين  ه اى به مقدار خرج آن روزش معامل چنين

سود گرفتن از كسى كه بوى وعده  - 6سودى از مؤ من كراهت ندارد 

 و - 7نداشته باشد  احسان داده است مگر آن كه چاره اى از گرفتن فائده

  و اينكه- 8.اينكه معامله را بين طلوع فجر و طلوع خورشيد انجام دهد

 و اينكه -9ه داخل بازار شود و بعد از همه بيرون رود قبل از ساير كسب

معامله كند كسانى كه پروا ندارند ازاينكه چه مى گويند و  با فرومايگان

 بدون داشتن تخصص و - 10قضاوتى مى كنند  ديگران درباره آنان چه

كيل و وزن مكيل و موزون و شمارش شمردنيها و  آگاهى متعرض

از فروشنده بخواهد   بعد از عقد معامله- 11مساحت متركردنيها شود 

  وارد شدن در معامله اى كه قبال مؤ منى- 12قيمت معين شده را كم كند 

گفتگويش را كرده و مى خواهد آن را بخرد كه بعضى از فقهاء به حرمت 

لكن بنظر ما مكروه است ، البته جائى كه جنسى را به  آن فتوى داده اند

كمترى و ديگرى به بهاى بيشترى مى  به قيمتمزايده مى گذارند و يكى 

استقبال قافله و كاروانهايى   و رفتن به- 13خرد از موارد مسئله نيست 

قبل از رسيدنشان به   خود را براى فروش به شهر مى آورند، تا كه جنس 

بعضى   آنان را بخرد و يا جنس خود را به آنان بفروشد كه شهر جنس 

چنين معامله اى را صحيح  ده اند هرچند كهفتوى به حرمت اين عمل دا

فتوى به احتياط نزديكتر است گو اينكه كراهت روشنتر  دانسته اند و اين

كه نامش تلقى ركبان است به چند شرط )) عمل به نظر مى رسد، و اين



به قصد معامله با كاروانيان  كراهت دارد يكى اينكه بيرون شدن از شهر

اينكه فاصله  محقق شود سوم ((روج از شهرخ)) باشد، دوم اينكه مسماى

بيشتر شد  شهر با كاروان كمتر از چهار فرسخ باشد كه اگر چهار فرسخ يا

ديگرى تلقى ركبان نيست و آن حكم را ندارد بلكه مسافرت به قصد 

است و بعضى اين را نيز شرط دانسته اند كه كاروان بايد از قيمت  تجارت

 لكن اقوى اين است كه اين شرط معتبر خبر باشد، جنس خود در شهر بى

شامل عير خريد و فروش نظير اجاره  (( تلقى ركبان)) نيست ، و آيا حكم

 . احتمال وجهى است و امثال آن مى شود يا نه ؟براى هر يك از دو

يكى از محرمات مكاسب احتكار است و آن اين است كه  - 23مساءله 

و جمع كند با اينكه مسلمانان به گران شدن نزد خود حبس  طعام را به اميد

كسى ديگر نيست كه آن را در اختيارشان  آن احتياج ضرورى دارند و

در صورتى كه مورد  بگذارد، بله صرف حبس طعام با اميدگران شدن

بفروشند  ضرورت مردم نباشد و يا باشند كسانى كه طعام را به مردم

صى در زمان احتكار حرام نيست هرچند كه كراهت دارد، و اگر شخ

را نگاه دارد براى مصرف شخصى خود نه براى فروش ،  نايابى طعام آن

اقوى آن است كه حكم حرمت و كراهت  نه حرام است و نه مكروه ، و

خرما و كشمش و  مخصوص احتكار غالت چهارگانه يعنى گندم و جو و

نيز مخصوص روغن و زيتون است ، بله احتكار كردن غير اينها از هر 

كه مردم به آن نياز دارند كار ناپسندى است ولى احكام احتكار را  جنسى

مردم را احتكار كند ازطرف حاكم مجبور مى شود  ندارد، و كسى كه طعام

حاكم نبايد براى طعام او قيمت  به اينكه آن را بفروشد و بنابر احتياط



فروشد مگر اينكه   خواست مى معلوم كند بلكه محتكر به قيمتى كه خودش 

اختيار   مى كند به اينكه قيمت را به بخواهد اجحاف كند كه حاكم مجبورش 

خودش تنزل دهد در اين صورت نيز حاكم قيمت معين نمى كند و اگر او 

قيمت را معين كند حاكم با در نظر گرفتن مصلحت قيمت را  حاضر نشد

 .معين مى كند

ولتى با مشاغل د داخل شدن در منصب ها و واليت ها و - 24مساءله 

اختيار خود در زمانى كه حكومت به دست جائر است جائز نيست ، 

آن شغل با قطع نظر از منصوب شدن از طرف جائر و ستمگر  هرچند كه

جمع آورى كردن خراج و زكاة ، به عهده  شغلى مشروع باشد، نظير

 و حكومت شهرها (( شهربانى)) گرفتن مناصب ارتشى و امنيتى

 ثال آن تا چه رسد به غير مشروعش نظير گرفتنو ام (( فرماندارى))

عوارض و ماليات و غير آن از ظلمهائى كه هر روزى به نوعى صورت 

گيرد، بله اگر پاى اجبار و اكراه در ميان باشد همه اينها  قانون به خود مى

را مجبور كند كه از قبل او مناصب فوق را  جائز مى شود مثال جابر كسى

عهده نگيرد خطر جانى و  ان بترسد كه چنانچه بهبه عهده بگيرد و انس

به اينكه   كند ناموسى و مالى معتد به در بين باشد، و اما اگر مجبورش 

خون كسى را بريزد جائز نيست هرچند كه پاى آن ترس هم در ميان 

 : بلكه باالتر اينكه اطالق و عموميت در آن مواردى هم كه گفتيم باشد،

اشكال هست زيرا جواز تولى از طرف جائر  ((ودش همه اينها جائز مى))

اعراض و حيثيت طائفه اى از  در اجراء بعضى از انواع ظلم نظير هتك

انداختنشان  مسلمين و غارت اموالشان و اسير گرفتن زنانشان و در جرج



  مشكل است بلكه جواز آن بصرف اينكه بعضى از مراتب ضعيف ترس 

  ناموس و يا مال او لطمه اى وارد آيدكه اگر اجراء نكند بر وجود دارد

محل منع است مگر آن كه خودداريش از اجراء او را بحرج بيندازد بلكه 

ظلم حرج نيز مجوز ظلم نمى شود، تنها چيزى كه  در بعضى از انواع

پذيرش و قبول پستهائى كه فى نفسه مشروع (اول از تولى  خصوص قسم

ن و برادران دينى اوست حتى مصالح مسلمي را جائز مى كند حفظ) است 

داخل شدنش بقصد احسان مؤ منين و دفع ضرر از آنان باشد نيز  اگر

شود كه داخل شدن بعضى از اشخاص در بعضى  خوبست ، بلكه گاه مى

مشاغل دولتى به حد وجوب مى رسد مثل اينكه كسى  از مناصب و

يه را شغلى مى تواند مفسده اى ديني تشخيص دهد از راه تصدى منصبى و

لكن در عين حال در  دفع كند و يا مثال از منكرات شرعى جلوگيرى نمايد

 تصدى كار از طرف جائر خطرهاى بسيارى هست كه كسى از آن مصون

 . بفرمايد نمى ماند مگر آن كه خدايتعالى حفظش 

آن چه حكومت بعنوان ماليات بر زمين مى گيرد چه جنس  - 25مساءله 

ورتى كه شرائط خراج را دارد و همچنين آنچه پول نقد در ص باشد و چه

نخل و درخت مى بندد و مى گيرد مى توان با آن معامله  را ماليات بر

عادل مى گيرد بنابراين اگر زمين كسى مشمول  خراجى كرد كه سلطان

اجاره بپردازد و حكومت جائز آن  خراج است و شرائط آن را دارد و بايد

ديگرى مى تواند   برى مى شود و هركساجاره را از وى بگيرد ذمه اش

 آن اجاره را از حكومت خريدارى كند و يا مجانى بگيرد و در آن هر قسم

تصرفى بنمايد بلكه اگر حكومت خودش آن را نگيرد بلكه به كسى حواله 



از متصرف زمين بگيرد و گيرنده حواله اجاره را بگيرد  دهد كه آن را

مين هم برى مى شود، ولكن حالل است و ذمه متصرف در ز برايش

مثل اين اعصار اين است كه هم  نزديكتر به احتياط مخصوصا در

در  متصرف در زمين درباره اجاره زمينش و هم آن كس كه مى خواهد

آن اجاره تصرف كند به حاكم شرع نيز مراجعه بنمايد، و ظاهرا سلطان 

 در اولى مثل سلطان جائر مخالف است هرچند كه احتياط فوق جائر شيعه

 . شديدتر است

براى هر كسى جايز است كه زمينهاى خراجيه را از  - 26مساءله 

مقابل اجاره اى كه به ضمانت گرفته تحويل بگيرد و بدست  حكومت در

زراعت يا درختكارى از آن زمين سود ببرد،  خود يا به دست غير از راه

ند هرچند كه ديگرى واگذار ك و نيز مى تواند آن را با ضمانت خودش به

عمل كراهت دارد مگر آن كه در آن  با اجاره اى بيشتر باشد لكن اين

باشد و يا كارى  زمين كارى كرده باشد مثال چاهى حفر كرده يا نهرى كنده

كه   باشد، ولى نزديكتر به احتياط آن است ديگرى كه به نفع مستاءجرش 

 .ن را ترك كندبدون احداث هيچ گونه چيز تازه اى اين قبيل اجاره داد

  كتاب البيع

قبول دارد و گاه مى شود كه  عقد بيع احتياج به ايجاب و - 1مساءله 

قبول بكند مثل جائى كه مشترى فروشنده را وكيل در  ايجاب كفايت از

وكيل در فروش سازد و يا هر دو  خريد كند و يا فروشنده مشترى را

 براى ديگرى بخرد وكيل كنند كه از طرف يكى بفروشد و شخص ثالثى را

 فروختم اين جنس را به اين قيمت)).بگويد و در اين چند صورت همينكه



قبول )) :دنبال آن بگويد كافى است و بنا بر اقوى ديگر الزم نيست ((

بلكه با هرزبان  ، و نيز بنا بر اقوى در عقد بيع عربيت الزم نيست(( كردم

بدانند،  يدار عربى راديگرى نيز واقع مى شود هرچند كه فروشنده و خر

همچنانكه صراحت در آن معتبر نيست بلكه با هر لفظى و تعبيرى كه 

براى اهل محاوره بفهماند واقع مى شود مثل اينكه در ايجاب  مقصود را

اين را به تو تمليك )) :و يا بگويد (( فروختم)) :فروشنده به خريدار بگويد

قبول )) : قبول خريدار بگويداين دو و در و يا تعبيرى ديگر نظير (( كردم

و يا  (( فروش تو را پذيرفتم)) و يا (( خريدم)) :و يا بگويد (( كردم

تعبير  (( گذشته)) ماضى عباراتى نظير اينها، و ظاهرا معتبر نيست به لفظ

هرچند كه تعبير  نيز واقع مى شود ((  آينده-مضارع )) شود بلكه با لفظ

قبول اين قيد   است و نيز در ايجاب وبه احتياط نزديكتر (( ماضى)) با

معتبر نيست كه به عبارتى صحيح اداء شود بلكه غلط آن نيز اگر مقصود 

در نظر اهل محاوره بفهماند كافى است نه كالمى كه بكلى اجنبى از  را

اداء شده است چه اينكه غلط در ماده واژه باشد و  موقعيت خريد و فروش

 با كسره -بعت )) : مثل اينكه بجاى آنچه در هيئت آن و چه در اعراب 

با كسره  (( بعت)) :بگويد با فتحه باء را بياورد و يا (( بعت)) : كلمه ((باء

اهل سواد و   واژه هاى تحريف شده اى كه در بين عين و سكون تاء پس 

اشكال است چون زبان مادرى  بطريق اولى بى.امثال آنان متداول است 

 . آنان است

جلو انداختن قبول بر ايجاب ظاهرا جايز است البته اين در  - 2مساءله 

 بيعت را -ابتعت )) و يا (( اشتريت خريدم)) قبول او به مثل صورتى كه



قبول  منظورش از گفتن آن انشاء عقد خريدن باشد، نه باشد و (( پذيرفتم

بيع بايع كه هنوز انشاء نشده بهمين جهت اگر جلوتر از ايجاب فروشنده 

صحيح نيست و اگر چنانچه بلفظ  (( قبول كردم يا رضايت دادم)) :بگويد

باشد مثل اينكه كسى كه مى خواهد چيزى را بخرد  امر و تقاضاى ايجاب

آن گاه  (( من بفروش بفالن مبلغ فالن چيز را به)) :بفروشنده بگويد

ظاهرا صحيح است  (( فروختم آن را به تو آن مبلغ)) :فروشنده بگويد

 .قبول را دوباره بگويد زديك تر به احتياط آن است كه مشترىهرچند كه ن

قبول معتبر است باين معنا  مواالت و پى در پى بودن ايجاب با - 3مساءله 

عقد و  كه بين آن دو فاصله طوالنى به طورى كه جلسه را از جلسه

معامله خارج سازد واقع نشود و اما فاصله اندك كه با وجود آن باز هم 

اين قبول مشترى قبول همان ايجاب فروشنده است ضرر  كهصدق كند 

 .ندارد

قبول با هم مطابق  در عقد معامله معتبر است كه ايجاب و - 4مساءله 

ايجاب كند  باشند، پس اگر مختلف باشند، مثال فروشنده بوجه مخصوصى

 به مشترى خاصى بفروشد يا جنس خاصى را عرضه كند و يا به بهائى

صيت را در توابع عقد قيد كند مثال بشرط مخصوصى بفروشد و يا خصو

خريدار بوجهى ديگر قبول كند آن عقد منعقد نمى شود، بنابراين  بفروشد و

 من اين مناع را به موكل تو فروختم بفالن مبلغ و :اگر فروشنده بگويد

موكل در  خريدم براى خودم عقد واقع نمى شود، بله اگر: وكيل بگويد

اين متاع را )) :وكيل او بگويد ر باشد و فروشنده به معامله حاض مجلس 

وكيل كه مورد خطاب او  آن گاه بجاى (( به موكل تو فروختم به فالن مبلغ



بعيد نيست  (( قبول كردم)) :بود خود موكل كه مورد خطاب نبود بگويد

و  (( به فالن مبلغ اين را به تو فروختم)) :عقد صحيح باشد، و اگر بگويد

فروشنده عنايت  در صورتى كه (( قبول كردم براى موكلم)) :يدمشترى بگو

 داشته باشد كه به شخص مخاطب بفروشد منعقد نمى شود، و اما اگر

 منظورش اين باشد كه او بفروشد چه اصالة خودش طرف باشد و چه

و  ((اين را به تو فروختم به هزار)) :وكيل صحيح است ، و اگر بگويد

 را خريدارم به هزار و يا به پانصد منعقد نمى من نصف)) :مشترى بگويد

از دو نصف آن را به پانصد خريدم باز  هر يك: شود، حتى اگر بگويد

اشكال نيست ، بله بعيد نيست صحيح باشد در صورتى كه  خالى از

اين را به شما : و اگر به دو نفر بگويد منظورش هر نصف مشاع باشد،

من نصف آن را : بگويد  از آن دودو نفرفروختم به هزار، آن گاه يكى

بعيد  خريدم به پانصد منعقد نمى شود، و اما اگر هر دو اين را بگويند

اين )) :نيست صحيح باشد، هرچند كه از اشكال خالى نيست ، و اگر بگويد

و مشترى  ((تو فروختم به شرطى كه سه روز خيار داشته باشيم مثال را به

نمى شود، و اگر عكس اين شد يعنى خريدم بدون شرط منعقد )) :بگويد

 ولى مشترى بگويد (( را به تو فروختم به فالن مبلغ اين)) :فروشنده بگويد

قبول كردم با فالن شرط اين معامله مشروط به شرط مشترى واقع نمى 

 اشكال هست حال آيا مطلق و بدون شرط واقع مى شود، يا نه در آن شود،
. 

امثال آن ممكن نباشد اشاره   الل بودن واگر سخن گفتن بخاطر - 5مساءله 

درصورت امكان  اى كه مطلب را بفهماند جاى گزين لفظ مى شود و حتى

 وكيل گرفتن بنابر اقوى صحيح است ، و اگر از اشاره نيز عاجز باشد



احتياط آن است كه وكيل بگيرد و يا معامله را معاطاتى و بدون عقدانجام 

مكن نباشد معامله را بوسيله نوشتن انشاء طريق نيز م دهد، و اگر اين دو

 .مى كند

 (( يعنى داد و ستد بدون عقد لفظى)) اقوى آن است كه معاطاة - 6مساءله 

خريد و فروش كاالهاى جزئى و اندك نيست بلكه در معامالت  مخصوص

معاطات عبارت است از اين كه فروشنده عين  كالن نيز واقع مى شود، و

تسليم وى كند به اين قصد  ار مشترى قرار دهد ومورد فروش را در اختي

آن را از  كه در برابر گرفتن عوض از مشترى ملك او شود و بهاى

مشترى بگيرد به اين قصد كه عوض كاالى او باشد، و ظاهر معاطاة 

تسليم به قصد تمليك به عوض و قصد مشترى در گرفتن آن اينكه  بصرف

ق مى يابد، بنابراين جائز است  ملك او شود تحق مقابل عوض  كاال در

كلى در ذمه مشترى قرار دهد، و اما تحقق آن  فروشند بهاى جنس خود را

مشترى بگيرد بدون اينكه كاال  به اينكه تنها بهاى كاال را بقصد معاوضه از

مشكل است هرچند كه تحقق به اين شكل خالى از قوت  را تحويل دهد

 . نيست

در بيع با صيغه معتبر است در معاطات نيز كليه چيزهائى كه  - 7مساءله 

سواى صيغه و لفظ، و امورى كه در بيع با صيغه معتبر است  معتبر است

پس با نبودن يكى از آن امور معاطات صحيح  ان شاء اهللا بعدا مى آيد،

خريدار و فروشنده معتبر است  نيست چه از آن امورى باشد كه در شخص

آن است  ار شده است ، همچنانكه اقوىيا از امورى كه در عوضين اعتب

كه خيارات كه در بيع با صيغه هست و بعدا مى آيد در معاطات نيز ثابت 



 . است

و بدون وجود يكى از .بيع با صيغه از هر دو طرف الزم است  - 8 مساله

 بله هر -يك از دو طرف حق بر هم زدن معامله را ندارد،  خيارات هيچ

كند كه معامله را ناديده بگيرد و فسخ  خواهشيك مى تواند از طرف ديگر 

معاطات نيز چنين است  كند و اين را اقامه گويند، و اقوى آن است كه

 يعنى از هر دو طرف الزم است مگر آن كه خيارى در بين باشد و در

 . معاطات اقاله نيز هست

قبول نمى كند، بنابراين اگر  بنابراحتياط بيع معاطات شرط - 9مساءله 

خيارى را با شرط   بخواهد با شرط خيارى را در بيع اثبات كند و ياكسى

تحويل  ساقط كند و يا شرطى ديگر ثابت كند حتى اگر بخواهد مدتى براى

متاع و يا پرداخت قيمت قرار دهد بايد متوسل به بيع يا صيغه شود و 

را در ضمن چنان بيعى درج نمايد، هرچند كه اين معنا خالى  شرط خود

شرط را بطور مقاوله مى پذيرد به اينكه  ه و وقت نيست كه معاطاتاز وج

قبل از دادن بها و گرفتن عوض درباره شرط  طرفين معامله لحظه اى

 .اساس آن گفتگو انجام دهند مورد نظرشان گفتگو كنند ومعامله را بر

آيا معاطات در ساير معامالت بطور كلى جارى است و يا  - 10مساءله 

رى نيست و يا در بعضى از آنها جارى و در بعضى ديگر جا بطور كلى

 .در ابواب آينده روشن خواهد شد جارى نيست ؟انشاء اهللا تعالى

خريد و فروش همانطور كه به مباشرت خريدار و فروشنده  - 11مساءله 

شود از طريق وكالت و واليت نيز انجام مى شود، هم از يك  انجام مى

است كه شخص واحد وكيل شود براى  ئزطرف و هم از دو طرف ، و جا



خود معامله كند و  اجراء هر دو طرف عقد كه اصالة از يكطرف براى

موكل يا مولى عليه خود و يا وكالتا  وكالتا يا واليتا از طرف ديگر براى

موكل خود و يا دو موكلى عليه خود انجام دهد و يا از  براى دو نفر

 . وكيل باشد و از طرف ديگر ولى يكطرف

بنابراحتياط جائز نيست بيع را معلق و مشروط بچيزى كند  - 12مساءله 

 عقد حاصل نيست ، چه اينكه يقين داشته باشد به اينكه بعدا كه در حين

مثل اينكه بگويد اين خانه را به تو )) حاصل مى شود و يا نداشته باشد

مى داند ، و نيز به چيزى معلق كند كه ن((امروز باران بيايد فروختم اگر

حال عقد آن چيز حاصل هست يا نه ، اما تعلق كردن بيع به چيزى كه  در

حال عقد موجود است ، مثل اينكه بگويد اين را بتو فروختم  مى داند در

 . كه شنبه است بنابر اقوى جائز است اگر امروز شنبه باشد و بداند

تحويل  هاگر مشترى متاعى را كه با عقد فاسد خريدارى كرد - 13مساءله 

بگيرد مالك آن نمى شود و در ضمانت او خواهد بود، به اين معنا كه 

را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود هرچند به آفتى  واجب است آن

 عوض آن را به مالكش بدهد اگر متاع مثلى است آسمانى باشد واجب است

مثل آن را و اگر قيمتى است قيمت آن را، بله اگر هر دو طرف يعنى 

ماضى باشند كه در هر حال چه عقدشان صحيح باشد  روشنده و خريدارف

رسيده تصرف كنند بايع مى تواند در بهاء  چه فاسد در آن چه به دستشان

تلف نمايد و ضمانى بعهده آن  و مشترى در كاال تصرف كند حتى آن را

 . دو نيست
 
 



 
 
 

 تارةگفتار در شروط بيع كه تارة شروط خريدار و فروشنده است و 

 شروطعوضين

  شرائط فروشنده و خريدار

طفل  پس معامله: اول اينكه بالغ باشند. در اين قسمت چند شرط هست 

صغير در معامالت بزرگ هرچند كه طفل بحد تميز رسيده باشد و هرچند 

طفل  ولى خود معامله را واقع ساخته باشد بطورى كه خود كه با اجازه

ست بنابراقوى ، و بنابراحتياط در مستقل در انجام آن باشد جائز ني

چه كه صحت آن از طفل مميز در معامالت كوچك  معامالت صغير هر

قوت نيست ، همچنانكه در  كه سيره بر آن جريان دارد خالى از وجه و

شخص بالغ  صورت عدم استقالل او به طورى كه او فرمانبر و آلت كار

حال اشكال   شده در هيچشمرده شود و در حقيقت معامله بين دو بالغ واقع

ندارد چه مميز باشد و چه نباشد، و همانطور كه معامله كودك در اشياء 

مهم براى خودش نيست براى غير خودش نيز جائز نيست پس او  خطير و

تواند وكيل كسى در خريد و فروش كاالئى خطير  حتى با اذان وليش نمى

به طورى كه معامله صيغه باشد  شود، و اما اگر وكالتش تنها در اجراء

بنظر )) قرب نيست بين دو نفر بالغ انجام شده باشد صحت آن خالى از

 پس كودك مميز به طور كلى مسلوب العبارة نيست لكن (( نزديكتر است

عقل است پس  دوم از شرائط متعاقدين.ترك احتياط هم سزاوار نيست 

ه قصد پس معامله كسى ك: سوم قصد است .معامله ديوانه صحيح نيست 



خانه ام را به )) مثل اينكه به شوخى يا به غلط و يا به سهو گفته باشد ندارد

پس اگر كسى بر : چهارم اختيار است . صحيح نيست  ((مثال تو فروختم

ترس وادار كننده آن را بفروشد معامله اش  فروش جنسش وادار شود و از

 فروشنده از است كه صحيح نيست ، و مقصود از اكراه و وادار كردن اين

ضررى يا  نفروختن جنسش ترس آن داشته باشد كه از ناحيه تهديد كننده

حرجى بر او وارد آيد، اما اضطرارى كه چاره او از فروختن كااليش 

ضررى به صحت معامله او نمى زند هرچند كه اضطرارش  ناچار سازد

 او مثل اينكه ظالمى وادارش كرده باشد كه پولى به از ناحيه غير باشد،

و او چون پول ندارد ناگزير شود  ((كند و گرنه چنين و چنان مى)) بدهد

تهديد شده فرقى نيست  مال خود را بفروشد، و در آن ضررى كه به آن

مال او و يا جان و  بين اينكه مربوط به جان او باشد و يا ناموس و يا

 عرض و مال بستگان او از همسر و فرزندش و هر كسى كه ضرر و

 گرفتار خود او باشد، و اما اگر شخص اكراه شده  و گرفتاريش محذور 

كاالى خود را با اكراه و بدون رضايت فروخت بعدا راضى  بعد از آن كه

 .و الزم مى شود به معامله شد معامله اش صحيح

ظاهرا در صدق اكراه اين قيد معتبر نيست كه شخص اكراه  - 1مساءله 

با توريه نتواند از گزند اكراه كننده اكراه شود كه حتى  شده بطورى كه

با اكراه و تهديد وادار شود باينكه جنس خود  خود را رها كند، بنابراين اگر

را نكند  (( فروختم)) دل قصد معناى را بفروشد و او با اينكه مى تواند در

معذلك همان معناى  و از اين كلمه معناى ديگرى را غير فروش قصد كند

 از هم مكره است ، البته اين در فرضى است كهفروش را قصد كند ب



 مشكل باشد و احتمال دهد بعدا دچار محذورى شود،  توريه كردن برايش 

چنين موقعيتهائى اين احتمال مى آيد، و اما با توجه  همچنانكه نوعا در

نبودن هيچ محذورى اگر قصد معناى  داشتن به توريه و آسان بودن آن و

ت بگوئيم باز هم اكراه صادق است ، بلكه اين مشكل اس واقعى را بكند

صدق اكراه تنها باعدم امكان توريه نيست  خالى از وجه نيست كه بگوئيم

 . بلكه آسان نبودن آن نيز معتبر است

يا خانه اش : اگر اكراه كننده او را به يكى از دو كار اكراه كند - 2مساءله 

عمل  را بفروشد اگر در آنبفروشد و يا كارى ديگر كند و او خانه اش  را

ديگر محذورى دينى و يا خسارتى دنيائى بوده و عادتا از آن احتراز مى 

 اكراهى بوده و باطل است ، و در غير اين صورت  خانه اش  شود بيع

 . اختيارى بوده و صحيح است

اگر او را اكراه كند بفروختن يكى از دو چيز با انتخاب و  - 3مساءله 

ك را كه به خاطر دفع ضرر بفروشد اكراهى است ، و ي اختيار خود هر

صورتى كه تدريجى باشد يعنى يكى را  اگر هر دو را با هم بفروشد در

است و دومى اختيارى مگر  پس از ديگرى بفروشد ظاهرا اولى اكراهى

اين  آن كه دومى را به منظور اطاعت اكراه كننده فروخته باشد كه در

ا دومى آيا صحيح است يا نه ؟دو وجه صورت اولى صحيح است ، و ام

آن دو وجه اول است ، ولى اگر هر دو و صحت يكى بدون  دارد كه قويتر

وجوهى است كه اول آنها خالى از رجحان  تعيين و استخراج آن با قرعه

بفروشد و او متاع  نيست ، و اگر او را اكراه كند به اينكه متاع معين را

دو را يكدفعه فروخت ظاهر اين است ديگرى را نيز ضميمه كرد و هر 



معامله نسبت به آن چه بر آن اكراه شده بود باطل و نسبت به ديگرى  كه

 . صحيح است

از شرائط متعاقدين اين است كه مالك تصرف باشند يعنى حق : پنجم 

وكيل  باشند، پس معامله از كسى كه نه خود مالك است و نه تصرف داشته

در و جد پدرى ولى مالك است و نه وصى پدر از طرف مالك و نه مانند پ

پدرى است و نه حاكم است واقع نمى شود، همچنانكه از كسى كه  و جد

تصرف ندارد واقع نمى شود نظير سفيه و ورشكست  مالك هست ولى حق

طرف حاكم شرع ممنوع التصرف شده  و افراد ديگر نظير آن دو كه از

 .اند

مله از كسى كه مالك تصرف نيست واقع معناى اينكه گفتيم معا - 4مساءله 

اين نيست كه به كلى معامله او لغو و باطل است بلكه معنايش  نمى شود

نيست ، بنابراين اگر مالك عقد كسى را كه مال  اين است كه نافذ و مؤ ثر

ولى سفيه عقد او را اجازه دهد و يا  او را فضولتا فروخته امضاء كند و يا

آنان صحيح و  عامله او رضايت دهند معاملهطلبكاران شخص ورشكست بم

 .الزم مى شود

در اينكه گفتيم اگر مالك عقد فضولى را امضاء كند معامله او  - 5مساءله 

شود فرقى نيست بين اينكه متاع مالك را براى مالك فروخته  صحيح مى

نظير بيع غاصب و بيع كسى كه به غلط خيال  باشد و يا براى خودش

بين اينكه مالك قبال او را منع   همچنانكه فرقى نيستكرده مالك است ،

صورت دوم هست ، بله  نكرده باشد و يا كرده باشد البته با اشكالى كه در

است كه  در تاءثير اجازه اى كه مالك بعد از معامله فضولى مى دهد معتبر



زيرا به محض رد او عقدى )) بعد از عقد و قبل از اجازه رد نكرده باشد

مال مالك را  پس اگر فضولى (( ماند تا اجازه آن را تصحيح كن ىباقى نم

بفروشد و مالك عمل او را رد كند و سپس اجازه كند اجازه اش بنابر اقوى 

خواهد بود هرچند كه خالى ازاشكال هم نيست ، و اگر بعد از اجازه  لغو

 . رد كند ردش لغو است

 بر رضايت بر بيع واقع اجازه همانطور كه با لفظى كه داللت - 6مساءله 

شود لفظى كه بحسب متفاهم عرف ولو بنوشتن رضايت را بفهماند  مى

و يا  (( معامله خانه ام بوسيله فضولى را امضاء نمودم من)) :مثال بگويد

و  (( رضايت دارم)) و يا (( نافذ ساختم)) و يا (( آنرا اجازه دادم)) :بگويد

مباركت باشد و خدا در آن )) :يدامثال اين عبارتها و يا به مشترى بگو

قبيل كنايات ، همچنين با عملى كه  و از اين ((برايت بركت قرار دهد

مثل اينكه در  بحسب عرف از رضايت باطنى خبر دهد واقع مى شود،

قبيل  بهاى ملكش كه مى داند فضولة فروش رفته تصرف كند، و از اين

  ملك او گرفته چيزىاست اينكه اگر فرضا با پولى كه فضولى در برابر

براى او بخرد و او اين معامله وى را امضاء كند كه اين امضاء مستلزم 

، همچنانكه زنى خود را در اختيار مردى قرار  امضاء قبلى او نيز هست

 . دهد كه فضولى او را به ازدواج وى درآورده

آيا اجازه مالك كشف مى كند از اينكه عقد صادر از فضولى  - 7مساءله 

وقوعش صحيح بوده و در نتيجه كشف مى كند از اينكه   همان هنگاماز

مشترى منتقل شده و در ملك او  ملك مورد معامله از همان هنگام به

ندارد بلكه  درآمده و بهاى آن ملك صاحب كاال شده و يا آن كه چنين كشفى



منتقل مى شود و اجازه شرط در  از حين وقوع اجازه ملك نامبرده بمشترى

تحقق شرط  انتقال يعنى در تاءثير عقد است و عقد اثر خود را از حيناين 

مى بخشد؟ ثمره اين دو نظر در نتاج و فائده هائى ظاهر مى شود كه از 

 معامله در بين وقوع عقد و وقوع اجازه حاصل مى شود، بنابر نظريه ملك

ر فرضا اگ)) اول فوائد كاال مال خريدار و فوائد بهاء مال فروشنده است

بيع فضولى فروخته شده به چند راءس گوسفند، و مالك خانه  خانه اى به

كرده اجازه خانه در اين مدت از آن مشترى و شير و  بعد از مدتى اجازه

و بنا نظريه دوم عكس اين  (( است بره گوسفندان از آن فروشنده خانه

در ملك  چون در مثالى كه زديم در مدت نامبرده خانه هنوز)) است

مشكل  و چون مسئله (( شنده آن و گوسفند در ملك مشترى خانه استفرو

است احتياط ترك نشود و طرفين معامله نسبت به نتاج حاصله با يكديگر 

 .مصالحه كنند

اگر مالك باطنا راضى به فروش باشد ولكن اذنى يا توكيلى از  - 8مساءله 

و يا چيزى براى غير صادر نشده باشد و آن غير ملك وى را بفروشد  او

نيست بگوئيم چنين معامله اى از بيع فضولى خارج است  برايش بخرد بعيد

معامله آن غير هم آگاه باشد و هم  مخصوصا در موردى كه مالك از

ملكش را اظهار  راضى ، بله اگر مالك رضايت خود را نسبت به فروش

 نكرده باشد لكن فضولى از وضع او اين معنى را بدست آورده باشد كه

اگر متوجه كار او شود يقينا رضايت مى دهد بيع و شراى او فضولى 

مسئله خارج است ، و اما اگر راضى باشد ولكن  است و از فرض اين

نداشته همين توجه بوجهى كه خالى  توجه تفصيلى بجزئيات معامله فضولى



 .بودن خارج سازد از قوت نيست كافى است كه معامله را از فضولى

فضولى اين معنا شرط نيست كه شخص فضولى قصد در  - 9مساءله 

داشته باشد، بنابراين اگر خيال مى كرده كه نسبت به مالك  فضوليت هم

داشته و با اين واليت و وكالت خيالى ملك او را  جنبه واليت و يا وكالت

معامله او نيز فضولى است و   معلوم شد كه چنين نبوده فروخته و سپس 

كه فضولى  صحيح مى شود، و اما عكس اين فرض ؟با اجازه بعدى مالك ت

خيال مى كرده حق خريدن و فروختن را براى مالك ندارد و معامله اى كه 

او مى كند فضولى است و بعدا معلوم شد كه از مالك ندارد و معامله  براى

فضولى است و بعدا معلوم شد كه از طرف او  اى كه براى او مى كند

او صحيح است و احتياجى   داشته ظاهرا معاملهوكالت و يا بر او واليت

فرض داشتن  به اجازه مالك ندارد البته با اشكالى كه در فرض دوم يعنى

خيال مى كرده  واليت هست ، نظير اين مسئله است موردى كه فضولى

 دارد فضولتا ملك غير را مى فروشد بعد از فروش متوجه شد كه مالك

ح نبودن معامله و احتياجش باجازه خودش بوده لكن در اين مورد صحي

 . نيست خود او خالى از قوت

اگر چيزى را فضولتا بفروشد و سپس بطور غيراختيارى  - 10مساءله 

ارث خودش مالك آن شود و يا به اختيار خود مالك شود مثال  مثال از راه

بطالن معامله بنحوى كه اجازه هم آن را  آن را از مالك بخرد در اينجا

 . كند خالى از قوت نيستتصحيح ن

در اجازه دهنده اين شرط معتبر نيست كه هنگام معامله  - 11مساءله 

مال باشد و ممكن است مالك در حين عقد غير مالك در  فضولى مالك آن



مثل اينكه فضولى ملك زيد را بفروشد و او قبل از اينكه  حين اجازه باشد،

 شود اجازه وارث معامله منتقل بوارث اجازه كند از دنيا برود و ملكش

مثال سزاوارتر به تصحيح جائى است  فضولى را تصحيح مى كند، از اين

باشد ولى در حين فضولى  كه مالك در حين فضولى و در حين اجازه يكى

بوده و در حين  محجور و غير جائز التصرف بوده مثال نابالغ و يا سفيه

 فضولى تصحيح مىاجازه جائز التصرف شود كه با اجازه اش معامله 

 .شود

اگر در مال غير چند بيع واقع شود يكى بعنوان فضولى آن  - 12مساءله 

ديگرى بفروشد و آن ديگرى همان مال غير را به سومى و او  را به

كه فضولى با بهائى كه گرفته معامله ديگرى  بچهارمى بفروشد و يا آن

ا با آن معامله ديگرى و گيرنده به انجام دهد و بهاء را در ازاء آن بپردازد

اول كه همه معامالت بر روى كاال انجام شده ، يا  انجام دهد، در صورت

فضولى انجام شده مثال خانه زيد  اين است كه همه آن معامالت بدست يك

به بكر و بار سوم فضولتا  يكبار به عمرو فروخته بار ديگر فضولتا آن را

معامله هاى  دى با آن كاالبه خالد، و يا اين است كه فضولى هاى متعد

متعددى كرده اند مثل اينكه خانه زيد را به شخصى فروخت و بهاء آن را 

گرفت آن گاه خريدار خانه آنرا به ديگرى فروخت و درازائش  اسبى

مشترى دوم آن خانه را در مقابل كتابى فروخت   االغى گرفت و سپس

اينكه همه منوال ، در صورت دوم هم چند صورت هست يكى  بهمين

سرزده باشد مثل اينكه فضولى خانه   واحدى معامالت متعدد از شخص 

در برابر گاوى و گاو  زيد را دربرابر جامه اى بفروشد و سپس جامه را



بهاى  را در برابر فرشى و همچنين ، ديگر اينكه همه آن معامالت با

امه ى شخصى انجام شود مثل اينكه در همان مثال كه خانه را در برابر ج

همان جامه را چند بار باشخاص متعدد بفروشد، پس مسئله چهار  فروخت

صور مالك هر يك از معامالت را كه خواست  صورت دارد و در همه اين

اجازه شد صحيح مى   همان مورد مى تواند امضاء كند و با اجازه اش 

 شود، و اما بقيه معامالت آيا صحيح مى شود يا نه ؟محتاج به شرح و

 . يلى است كه ايراد آن مناسب با اين مختصر نيستتفص

ردى كه گفتيم بعد از آن ديگر اجازه تاءثير نمى كند با  - 13مساءله 

از اشكالى كه در آن داشتيم گاهى مانع بطور مطلق است از  صرفنظر

كه آن رد از غير مالك حين عقد باشد مثل  اينكه اجازه اثر كنار هر چند

اى را فسخ كردم و يا  ويد معامله اى كه تو كردهاينكه مالك بفضولى بگ

اين  بگويد رد كردم و يا به عبارتى نظير اينها رد كند كه ظهورش در

است كه بهيچ وجه نمى خواهد خانه اش بفروش برسد، همچنانكه اگر در 

تصرفى كند كه ديگر بحسب عقل محلى براى اجازه باقى نماند  آن كاال

ببرد و يا بحسب شرع محلى نماند مثل آن كه  نمثال آن را بشكند و از بي

آزاد سازد نيز چنين است ، و  برده خود را كه فضولى آن را فروخته بود

بطور  گاهى رد مانع لحوق اجازه خصوص مالك حين عقد است نه مانع

مطلق مثل اينكه فضولى خانه مالك را به زيد بفروشد و بعد از آن مالك 

كند مثال آن را به عمرو بفروشد و يا اش تصرف ناقل عين  در خانه

امثال آن كه در اين صورت ديگر مالك حين عقد نمى تواند  ببخشد و

مشترى او يعنى عمرو مى تواند از  معامله فضولى را اجازه كند ولى



نمايد، البته اگر  خريد خود صرف نظر نموده معامله فضولى را امضاء

 م كه بيانش گذشت ، و اما اجازهتنها اجازه مالك حين عقد را معتبر نداني

مثال اگر  دادن مالك در هيچ حالى مانع از لحوق اجازه نيست در همان

مالك خانه اى را كه فضولى به زيد فروخته به عمرو اجازه دهد هم عمرو 

تواند معامله فضولى را اجازه كند وهم خود مالك چون منافاتى بين بيع  مى

 ولى ناقل عين خانه است و اجازه مالكمالك نيست بيع فض فضولى و اجازه

ناقل منفعت آن چيزى كه هست خانه اى به زيد منتقل شده كه تا مدت 

 . اجازه مسلوب المنفعه است

هرجا كه از مالك اجازه اى در معامله فضولى صادر نشده  - 14مساءله 

 هم صادر نشود و يا در حال ترديد باشد مى تواند عين هرچند كه ردى

ا در صورتى كه باقى مانده باشد از هر كس كه در دست او مال خود ر

بلكه بنابر اقوى حتى مى تواند منافع مال را كه در اين  بوده باشد بگيرد،

كند چه اينكه او از منافع عين نامبرده استفاده  مدت داشته نيز از او مطالبه

در فروشنده فضولى مراجعه نموده  كرده باشد يا نه ، و نيز مى تواند به

مال را بدست خود تحويل مشترى داده عين مال و  صورتى كه فضولى آن

تواند مستقيما به مشترى مراجعه  منافع آن را از او بگيرد، همچنان كه مى

مال برده و يا در دست او تلف شده را  نموده عين مال و منافعى كه او از

 آن را نيز مال مخارجى داشته باشد از او مطالبه نمايد، و اگر برگرداندن

عين مال باقى مانده  مى تواند مطالبه كند، همه اينها در صورتى است كه

تلف شده  باشد، و اما اگر تلف شده در صورتى كه در دست بايع فضولى

مال مزبور چند دست  باشد مالك بدل آن را از او مطالبه مى كند، و اگر



بيع  د ازگشته باشد مثال در اول در دست فروشنده فضولى بوده و بع

فضولى تحويل مشترى داده و مشترى آن را به ديگرى فروخته و همچنين 

بدل آن مخير  در دست يكى تلف شده باشد مالك براى گرفتن و سرانجام

است در مراجعه به هر يك از آنها، مى تواند به همه آن ها بطور مساوى 

وارد شده با تفاوت مراجعه كند و اگر مال و خسارتى كه در اين بين  و يا

ديگر نمى تواند از ديگران مطالبه كند، اين حكم مالك  را از يك نفر گرفت

و همه آن هائى است كه مال در دستشان  نسبت به بايع فضولى و مشترى

اين است كه اگر مى  قرار گرفته ، و اما حكم مشترى با بايع فضولى

بدل آن  هدانسته كه فروشنده فضولى و غاصب است نمى تواند از او مطالب

مال و هر چيزى كه بمالك پرداخته و خسارتى كه داشته بنمايد، بله اگر 

مال را به فروشنده فضولى داده در صورتى كه هنوز در دست  بهاى

مى تواند عين آن را مطالبه كند و در صورت تلف يا  فضولى باقى باشد

 بدل آن را بگيرد و اما اگر نمى دانسته كه فروشنده فضولى و اتالف

بفروشنده مراجعه نموده همه آن چه كه به مالك  غاصب است مى تواند

معامله ديده منافع و نتائجى كه  غرامت داده و هر خسارتى كه از ناحيه اين

نگهدارى حيوان  اگر اين معامله نبود عايدش مى شد و هزينه اى كه در

و مال نموده ، نظير درختكارى  مورد معامله كرده و آن چه خرج خود آن

مال تلف شده از او مطالبه  زراعت و حفر چاه و غيره و آن چه از آن

مشترى كه  نمايد، زيرا فروشنده فضولى ضامن تاءمين همه اينها هست و

 .نمى داند فروشنده اش فضولى است مى تواند بهمه آنها بوى رجوع كند

اگر مشترى در همان مال غير كه از فضولى خريده بنائى و  - 15مساءله 



نهال كارى يا زراعتى ايجاد كرده مالك مى تواند او را ملزم كند آن چه  يا

برده زمين او را صاف كند و اگر نقصى در مال او  احداث كرده از بين

را از او بگيرد بدون اينكه  پيدا شده تفاوت قيمت صحيح و ناقص

تواند آن  خسارتهاى وارده بر او را ضامن باشد، همچنانكه مشترى هم مى

ايجاد كرده از زمين بيرون ببرد و اگر نقصى وارد مى آيد جبران چه 

مالك نمى تواند مشترى را ملزم كند به اينكه آن چه ايجاد كرده  نمايد و

اى از او نخواهد همچنانكه مشترى حق ندارد  باقى بگذارد هرچند اجاره

هرچند با دادن اجاره  آن چه ايجاد كرده را در زمين مالك باقى بگذارد

 لك باشد و اگر مثال چاهى حفر كرده يا نهرى ايجاد كرده بر او واجبم

است آن چاه را كور كرده چاله نهر را پر كند و زمين را اگر مالك 

به حالت اول درآورد، و اگر نقصى بر مال  خواست و امكان هم داشت

ناقص آن است و او حق  مالك وارد آمده ضامن تقويت قيمت بين صحيح و

مطالبه   عمل خود و هزينه اى كه در ملك او كرده را از مالكندارد اجرت

كند هرچند كه عمل و هزينه او قيمت ملك مالك را باال برده باشد، 

مالك رضايت ندهد نمى تواند از پيش خود زمين را به حالت  همچنانكه اگر

پر كند يا هر تصرف ديگرى را كه كرده  اولش برگردانيده چاله ها را

جاهل بحال بوده مى تواند اجرت عملى را  له در صورتى كهمحو نمايد ب

كرده و خسارتى كه  كه در آن ملك انجام داده و هزينه اى را كه صرف

 براو وارد آمده را از فروشنده غاصب بگيرد، و همچنين است آن جا كه

مشترى چيزى در آن ملك نيفزوده لكن صفت آن را دگرگون و بهتر كرده 

ا كه از فضولى و غاصب خريده آرد كرده باشد و ر باشد مثال گندمى



رشته اى را كه خريده بافته باشد و شمش  پشمى را كه خريده رشته باشد و

باب فروعات بسيارى هست كه  نقره را ريخته گرى كرده باشد، و در اين

 . ان شاء اهللا تعالى در كتاب غصب متعرض آن ها مى شويم

را همراه با ملك غير در يك معامله اگر فروشنده ملك خود  - 16مساءله 

ملكى را بفروشد كه مشترك بين او و غير او است معامله  بفروشد و يا

معامله را نسبت به ملك خودش مالك مى  نسبت به ملك خودش نافذ و بهاى

اجازه او است ،  شود، ولى صحت معامله نسبت به ملك غير موقوف به

 ش مالك بهاء مى شود و گرنهاگر اجازه داد او نيز نسبت به ملك خود

مشترى اگر جاهل به حال بوده خيار فسخ يعنى حق بر هم زدن معامله را 

كاالئى كه خريده مالك همه آن نشده ، اين در صورتى  پيدا مى كند زيرا

يافتن جنس محذورى از قبيل ربا و  است كه از اجازه ندادن غير و تبعض

اصل باطل مى  ير معامله را ازمثل آن پيش نيايد و گرنه اجازه ندادن غ

 .كند

طريق شناختن سهم هر يك از آن دو از بها اين است كه ملك  - 17مساءله 

بايع جدا جدا بقيمت واقعيش تقويم شود و نسبت قيمت يكى با  بايع و غير

هر يك از آن دو از بهاى معين شده در  ديگرى معين شود بهمين نسبت

سهم غير را با هم به  ولى سهم خود ومعامله سهم مى برند، مثال اگر فض

ديگرى  مبلغ شش دينار فروخته و قيمت واقعى يكى از آن دو شش و از

سه دينار باشد نسبت سه به شش نصف است پس سهم آن كس كه ملكش 

قيمت شده از بهاى معامله يعنى شش دينار نصف سهم آن ديگرى  سه دينار

 ديگرى چهار دينار مى برد، معامله دو دينار و است پس او از بهاى مورد



كه قيمت دو حصه ملك  البته اين در نوع معامالت متعارف صحيح است

حال اجتماع نيست ، و اما در  در حال انفراد متفاوت با قيمت آن دو در

يكى بيشتر و  فرض كه قيمت آن دو در اين دو حالت بيشتر و يا كمتر و يا

ا ضابطه اين است كه ديگرى كمتر باشد صحيح نخواهد بود، و ظاهر

هر يك از آن دو را جدا جدا بلحاظ حال اجتماعشان معين كنند و  قيمت

معامله بسنجند و براى هر يك از آن دو از  نسبت قيمت آن دو را با بهاى

مساوى باشد با نسبتى  بهاء آن مقدارى را اختصاص دهند كه نسبتش با بها

 .كه با مجموع دو قيمت دارد

  پدر و جد پدرى هرچند باالتر روند جائز است كه دربراى - 18مساءله 

مال صغير تصرف كنند يعنى بخرند و بفروشند و اجاره دهند و تصرفاتى 

قبيل كنند، و هر يك از نامبردگان در واليتى كه دارند مستقلند، و  از اين

آنان مشروط به عدالت نيست ، و نيز در نفوذ  اقوى آن است كه اين واليت

صرف نداشتن مفسده كافى  وجود مصلحت شرط نيست بلكهتصرف آنان 

بنمايند، و  است لكن نزديك تر به احتياط آن است كه رعايت مصلحت را

همچنانكه پدر و جد نسبت به مال صغير واليت دارند نسبت به خود او نيز 

دارند، مى توانند او را اجير كسى كنند و شوهرش دهند و برايش  واليت

واليت بر آن ندارند بلكه بايد منتظر باشند تا او  ق كهزن بگيرند مگر طال

را طالق دهد، و آيا در صورتى كه  به حد بلوغ برسد و خودش همسرش

اند پديدار گشت مى  يكى از اسباب فسخ نكاح در عقدى كه براى او بسته

عقد  توانند نكاح او را فسخ كنند يا نه و نيز اگر همسرى موقت برايش

 قول است  مدت او را ببخشنديا خير؟ دو وجه بلكه دوكردند مى توانند



قول اين است  قويتر آن دو ((يعنى هر دو در بين فقهاء اماميه قائل دارد))

 كه چنين واليتى ندارند و در بين اقارب از پدر و جد پدرى گذشته هيچكس

ديگرى بر طفل واليت ندارد حتى برادر و يا مادر و جد مادرى كه همه 

 .بيگانه اند  فردىآنان مانند

حال حياتشان بر صغير  پدر و جد پدرى همان طورى كه در - 19مساءله 

سرپرست و  واليت دارند همچنين واليت دارند كه براى بعد از فوت خود

قيمى براى صغير معين و نصب نمايند، در نتيجه هر تصرفى كه از خود 

 واليتش بر تزويج نسبت به صغير نافذ بود از قيم نيز نافذ است تنها آنان

محل اشكال است ، و ظاهرا نفوذ تصرف قيم مشروط به وجود  صغير

نداشتن كافى نيست همچنانكه احوط آن  مصلحت است و صرف مفسده

عادل بوده باشد هرچند كه اكتفاء بداشتن امانت و وثاقت بعيد  است كه قيم

 . نيست

ز جانب آنها در صورتى كه پدر و يا جد پدرى و يا وصى ا - 20 مساءله

حاكم شرعى كه همان مجتهد عادل است براو واليت دارد و مى  نباشد

اموال صغار تصرف كند مشروط به اينكه تصرفش به مصلحت  تواند در

نزديك تر به احتياط براى حاكم آن است كه تنها به  صغير بوده باشد، بلكه

غير مى اقدام نكند ضررى و فسادى عايد ص تصرفاتى اقدام نمايد كه اگر

صغير بدست مؤ منين  شود، و در موردى كه حاكم شرعى هم نبود امر

عادل باشند كه آنان مى توانند در  مى افتد و بنابراحتياط بايد آن مؤ منين

صغير باشد، بلكه  اموال صغير تصرفاتى كنند كه مايه اصالح و غبطه

ك آن تر نزديكتر به احتياط آن است كه به تصرفاتى اكتفاء كنند كه در



 .مفسده اى براى صغير ببار آيد

  گفتار در شرائط عوضين

اينكه كاال : اول .شرائط كاال و بهاى مورد معامله چند چيز است 

باشد حال چه اينكه موجودى خارجى باشد و يا  بنابراحتياط داراى ماليت

پس بنابراحتياط جايز نيست كه  كلى در ذمه فروشنده يا در ذمه غير او،

جامه و  ثال خانه يا حيوان يا كار يك انسان چون خياطتمنفعت را م

همچنين حقى از حقوق را بفروشند، هرچند كه جو از آن مخصوصا در 

قوت نيست ، و اما بهاى معامله اين شرط را ندارد پس  حقوق خالى از

باشد  ((خانه اى مثال)) منفعت جائز است بهاى كاالى خريدارى شده

حقى از  و يا (( چون خياطى)) اراى ماليتهمچنانكه جائز است عملى د

قابل نقل و انتقالى نظير حق  حقوق قرار بگيرد، بلكه حتى جائز است حق

جنس حقى  تحجير و حق اختصاص باشد، و در اينكه آيا جائز است بهاى

قابل نقل نيست و  قرار بگيرد كه مانند حق خيار و شفعه باشد زيرا

از شرائط عوضين : دوم .كال هست اش تنهااسقاط است و يا جائز نيست

كيل كردنى است كيل آن معين شود و اگر  تعيين مقدار است يعنى اگر

بنابراين صرف مشاهده  موزون است وزن آن و اگر عددى است عدد آن ،

نيست ، پس  و نيز سنجش آن بغير ميزانى كه بايد با آن سنجيده شود كافى

د و كاالى معدود بغير عدد كافى اندازه گيرى كاالى موزون با كيل و يا عد

، بله اينطور اندازه گيرى اشكال ندارد كه كاالى معدود و يا موزون  نيست

است با كيل به سنجند آن گاه يك كيل آن را اگر  را بخاطر اينكه زياد

بشمارند و مقدار بدست آمده را  موزون است وزن كنند و اگر معدود است



بوزن و   در حقيقت تقدير موزونضرب درعدد كيل ها نمايند، و اين

اشكال است كه با  معدود به شماره است نه به وكيل ، البته اين وقتى بى

 .اندازه واقعى اختالف بهم نرساند و موجب جهالت نگردد

جائز است مشترى بقول فروشنده كه ميگويد كاالى مورد  - 1مساءله 

نس را بر اساس است اكتفاء و اعتماد كند و بهاى ج معامله فالن مقدار

بپردازد، چيزى كه هست اگر بعدا  وزنى و عددى و كيلى كه فروشنده گفته

اگر فسخ كرد كه  خالف گفته او كشف شد مشترى حق خيار پيدا مى كند،

 همه كاال را پس مى دهد و همه بها را پس مى گيرد، و اگر امضاء كرد

اقع شده را از  بهمان قيمتى كه معامله بر اساس آن و بهاى مقدار ناقص 

 .گيرد  مى فروشنده پس 

در چيزهائى كه بطور متعارف با بار خريد و فروش مى شود  - 2مساءله 

و بوته سوزاندنى و علف و بعضى از انواع چوب سوزاندنى  نظير كاه

مشاهده كافى است ، بله اگر در بعضى از مناطق  براى تعيين مقدار آن

آن جا مشاهده كافى است ، و مانند  بطور كلى چوب را با بار بفروشند در

قوطى كه  آن است بسيارى از مايعات و دواهاى در بسته در شيشه و

خريدو فروش آن ها به همين نحو متعارف است و مادام كه در آن ظرف 

خريد و فروش با مشاهده بى اشكال است ، بلكه على الظاهر  ها است

ز كندن پوستش موزون قبل از ذبح معدود و بعد ا كه)) گوسفند ذبح شده

در خريد و فروش كافى است  مادام كه پوستش كنده نشده مشاهده (( است

خالصه كالم اينكه گاه  ولى بعد از كندن پوست بايد بوزن فروخته شود، و

احوال و محل ها مختلف مى شود  مى شود كه كاالئى وضعش به اختالف



موزون و  الىدر محلى موزون است و در محلى ديگر موزون نيست در ح

در حالى ديگر غير موزون است ، معدود هم همين طور وضعش مختلف 

 .مى شود

ظاهر اين است كه در معامله زمين كه قيمت و سنجش آن با  - 3مساءله 

گيرى مى شود مشاهده كافى نيست ، بلكه بايد طرفين  متر و ذرع اندازه

بسيارى از كنند، و همين طور است  معامله بر مساحت آن اطالع پيدا

طاقه هاى پارچه اى  پارچه هاى نبريده و ندوخته ، بله اگر در بعضى از

بدون  خريد و فروش ((مانند طاقه عبا و چادر)) متر خاصى متعارف باشد

متر كردن جائز است به شرطى كه طرفين به همان اندازه متعارف تاءكيد 

همان  ((با مى شودو بدانند طاقه اى كه معامله مى كنند يك ع)) باشند داشته

كفايت مى  (( به اينكه چند متر است)) گفته فروشنده طور كه اعتماد به

 .كند

اگر شهرها در سنجش كاالئى اختالف داشته باشند مثال مردم  - 4مساءله 

با وزن بسنجند و مردم جاى ديگر آن را با شمردن بسنجند  يكجا آن را

سوم از .نجام مى شودمعامله در آن ا ظاهرا مالك همان شهرهاست كه

است كه بلحاظ بود و  شرائط عوضين شناسائى آن و شناسائى اوصافى

آن  نبود آن اوصاف قيمت كاال و بها مختلف مى شود و رغبت ها نسبت به

تفاوت پيدا مى كند، و اين شناسائى يا به وسيله مشاهده است و يا به وسيله 

زم نيست مشاهده است روشن كه جهالت را برطرف بسازد، و ال توصيفى

اگر ديده و مورد معامله هم چيزى باشد كه  در هنگام معامله باشد قبال هم

تغيير پيدا نكرده كافى است ، اما  عادة تغيير پيدا نمى كند مادام كه يقين به



است در كفايت  اگر در مورد معامله چيزى است كه در معرض دگرگونى

ن چنين داد و ستدى به نظر مشاهده قبلى آن اشكال هست بلكه جائز نبود

يعنى كسى بجز )) چهارم اينكه مورد معامله ملك طلق باشد.مى رسد نزديك

بنابراين فروختن آب و علف و بوته  ((باشد مالك حقى بآن نداشته

قبل از آن كه آن را با حيازت بملك خود درآورد و ماهى و  سوزاندنى

 كند جائز نيست ، و قبل از آن كه به وسيله شكار ملك خود حيوان وحشى

قبل از آن كه به وسيله احياء بملك خود  نيز فروختن زمين هاى موات

غصبى چاهى حفر  درآورد جائز نيست ، بلكه اگر در زمينى مباح و غير

امثال آن رادر آن جارى  كند و يا نهرى بكشد و آبى مباح چون آب شط و

 ا بفروشد وسازد مالك آب آن مى شود مى تواند آن چاه و آن نهر ر

همچنين فروختن چيزى كه به گرو داده شده بدون اذن و يا اجازه گرو 

و اگر گرو دهنده مال مورد گرو را بفروشد و سپس با  گيرنده جائز نيست

ظاهرا معامله اش صحيح است و در  پرداخت بدهى خود آن را آزاد كند

 جائز نيست صحتش احتياج به اجازه گرو گيرنده ندارد، و همچنين

 .(( كه ذيال مى آيد انشاء اهللا)) فروختن وقف مگر در بعضى از موارد

در چند مورد فروختن وقف جائز است يكى زمانى كه وقف  - 5مساءله 

طورى كه ديگر با بقاء عين آن انتفاع از آن ممكن نباشد  خراب شود به

خانه خراب شده اى كه حتى از زمين  نظير تير پوسيده و حصير كهنه و

لكن به جهت ديگرى  ود بهره گرفت ، و خانه اى هم كه خراب نشدهآن نش

 انتفاع از آن اصال ممكن نيست و ملحق به خواب است و يا وقفى كه از

مثل  انتفاع معتد به خارج شده به طورى كه عرف آن را فائده نمى داند



اينكه خانه موقوفه منهدم شود و به صورت يك عرصه در آيد كه ممكن 

مبلغ ناچيزى اجاره كنند و آن زمين موقعيتى دارد كه اگر  بهاست آن را 

 خريدارى مى شود كه سودش يا مثل سود خانه فروخته شود با آن خانه اى

اول در حال آبادنيش باشد و يا نزديك به آن مقدار، البته همه اين ها در 

اميد برگشتن موقوفه بحال اول در بين نباشد و گرنه  صورتى است كه

جائز نيست ، همچنانكه اگر منفعت مال   است كه فروختن آناقوى آن

همچنانكه اگر منفعت مال  موقوفه اندك شود كه فروختن آن جائز نيست ،

بداند على  موقوفه اندك شود اما نه بحدى كه عرف آن را مانند بى منفعت

الظاهر فروختنش جائز نيست هرچند ممكن باشد با بهاى آن چيزى 

مال  ودش بيشتر باشد، همه اينها در فرضى است كهكه س خريدارى كرد

موقوفه در حال حاضر خراب شده يا از سوددهى درآمده باشد، اما اگر 

لكن باقى ماندنش به خرابيش مى انجامد در جواز فروختن  فعال آباد است

فرضى كه به خراب انجاميدنش قطعى نباشد )) اشكال است مخصوصا آن

ه در اين صورت جائز نبودن خالى از قوت باشد، بلك بلكه مظنون موجه

اشكال جائز نيست فروختن آن در صورتى كه بعد  نيست ، همچنانكه بدون

يكى ديگر از مواردى .آن فائده برد از خراب شدنش بشود بشكلى ديگر از

مال موقوفه جائز است جائى است كه خود واقف شرط كرده  كه فروختن

شد و يا ماليات آن زياد شد و يا بين مال موقوفه اندك  باشد كه اگر سود

ضرورت و حاجت شديدى براى آنان پيش  موقوف عليهم اختالف افتاد و يا

صورت هم گفتن اينكه مانعى از  آمد مى توانند آن را بفرووشند كه در اين

 . اشكال نيست فروش آن و تبدليش به چيز ديگر نيست خالى از



 (( مفتوحة عنوة))  فقه آن رافروختن زمينى كه در اصطالح - 6مساءله 

جائز نيست و آن زمينى است كه در صدر اسالم در دست كفار  مى گويند

و لشگر اسالم آن را با جنگ فتح نموده  بوده و در آن زمان آباد هم بوده

ابد به همين حال باقى  باشد كه چنين زمينى ملك عموم مسلمين است كه تا

  كند هست و خراج مالياتش را مىاست و در اختيار كسى كه آن را آباد

گيرند و صرف مصالح مسلمين مى كنند، اما زمين هائى كه در آن زمان 

بوده و پس از فتح احياء شد ملك احياء كننده آن است  كه فتح مى شد موات

مشكل خانه ها و عقار و بعضى از زمين هاى  ، و با همين حكم است كه

، چون اين احتمال پيش مى آيد حل مى شود اقطاعى كه بآن ملك مى كنند

مالك آن شده پس  كه متصرف آن در آن زمين ها البد كارى كرده كه

حمل به صحت هست و به  مادام كه يقين برخالف آن پيدا نشده جاى

است ، و  پنجم از شراط عوضين قدرت بر تسليم. ملكيت آن حكم مى شود

را در هوا فروخت بنابراين اگر پرنده كسى فرار كرده باشد نمى شود آن 

همچنين جائز نيست ماهى ملكى خود را كه در درون آب فرار كرده ،  ، و

تحويل  صاحبش گريخته و فروشنده قادر به گرفتن و و حيوانى كه از دست

دادن آن نيست فروخت ، اما در صورتى كه مشترى مى تواند آن را 

 . ظاهرا فروختنش جائز و بيع آن صحيح است بدست بياورد

  ار در خيارات كه چند قسم استگفت

   خيار مجلس: اول 

هرگاه خريد و فروشى صورت بگيرد مادام كه خريدار و فروشنده از 

اند خيار دارند يعنى مى توانند معامله را فسخ كنند و جدا  يكديگر جدا نشده



است حتى به يك گام تحقق بيابد كه اگر  شدن امرى است عرضى كه ممكن

شده معامله الزم مى گردد،  لس از هر دو طرف ساقطتحقق يافت خيار مج

هم جدا  و اما اگر باتفاق يكديگر مجلس معامله را ترك كنند مادام كه از

 . نشده اند خيار باقى است

  خيار حيوان: دوم 

كسى كه حيوانى را خريدارى كند از حين عقد تا سه روز خيار دارد، و 

 صورتى كه بهاى كاالى او براى فروشنده كاال در در ثبوت اين خيار

اشكال هست ، بلكه نبودن اين خيار براى فروشنده خالى از  حيوان باشد

 . قوت نيست

اگر مشترى در حيوانى كه خريده در مدت سه روز تصرفى  - 1مساءله 

نوعا داللت بر رضاى او دارد و غالبا اين نوع تصرفات كاشف از  كند كه

ل اينكه اسبى را كه خريده نعل ساقط مى شود مث رضايت است ، خيارش

حيوانى را قيچى كند و يا آن را رنگ  كند و يا سم آن را بتراشد و يا موى

امثال اينگونه تصرفات خيارش  كند بلكه حتى اگر موى آن را رنگ كند و

شدن بر حيوان  ساقط مى شود، و چنان نيست كه مطلق تصرف حتى سوار

 دادن به آن باعث سقوط خيار به مقدار غير قابل اعتناء و آب و علف

 .گردد

مال فروشنده تلف شده  اگر حيوان در مدت خيار تلف شود از - 2مساءله 

باطل مى شود و مشترى به فروشنده مراجعه  است ، در نتيجه معامله

 .نموده بهاء معامله را اگر داده پس مى گيرد

حيوان اگر در مدت سه روزى كه مشترى خيار دارد عيبى در  - 3مساءله 



مشترى در پيدايش آن عيب هيچ گونه دخالت نداشته باشد  پديد آم د و

نمى برد مشترى باز هم مى تواند فسخ   آن عيب خيار را از بين پيدايش 

 .نموده حيوان را به صاحبش برگرداند

  خيار شرط: سوم 

يعنى خيارى كه به حسب اصل شرع در معامله نيست بلكه دو طرف 

ضمن عقد آن را شرط كرده ، ممكن هم هست  ف درمعامله و يا يك طر

مدت مقررى ندارد بلكه  خيار را براى شخص ثالث شرطكنند، و اين خيار

بايد مقدار  اختيار با خود آنان است كه مدت را كم بگيرند و يا زياد، البته

مدت معين و مضبوط باشد و همچنين معين كنند كه آغاز خيار از ابتداء 

دت باشد يا مثالبعد از يكماه آغاز و تا فالن مدت ادامه فالن م معامله تا

مدت معينى مثال يك ماه خيار دارند و ديگر  داشته باشد، بله اگر در

متصل به معامله باشد يا بعد از چند روز آغاز شود  توضيح ندادند كه

 . اتصال آن به عقد است ظاهرا چنين شرطى

 آن دو اين طور براى خود جائز است طرفين عقد يا يكى از - 1مساءله 

كه من با شخص ثالث مشورت مى كنم و يا از او دستورى  شرط خيار كند

صالح دانست عمل ميكنم اگر گفت فسخ  مى گيرم هرچه او دستور داد يا

كه در اين صورت قول  كن مى كنم و اگر گفت آن را بر هم نزن نمى زنم

است  ين مدت الزمآن شخص ثالث متبع است البته در اين قسم شرط تعي

پس قبل از دستور او صاحب شرط نمى تواند عقد را فسخ كند، البته اگر 

فسخ داد واجب نيست او را اطاعت كند بلكه مى تواند فسخ كند و  دستور

فروشنده عليه مشترى مثال شرط كرد سه روز  مى تواند نكند، پس اگر



 اگر صالح دالل مشورت كند مهلت داشته باشند تا با دوستش و يا با

داشته باشد معنا و  دانستند ملتزم به بيع شود وگرنه حق بر هم زدن آن را

خيار  برگشت اين شرط به اين نيست كه فروشنده بطور مطلق براى خود

را شرط كرده باشد چه دالل صالح بداند و چه نداند بلكه برگشتش بقرار 

له دالل معام صورت و آن صورتى است كه خيار است در يك دادن

 .رابراى وى صالح نداند كه تنها در اين فرض خيار دارد

  اشكالى نيست در اينكه خيار شرط مختص به خريد و فروش  - 2مساءله 

اصل شرط  بلكه در بسيارى از عقود و معامالتى كه به حسب نيست ،

 كه)) الزمند راه دارد، همچنانكه اشكالى نيست در اينكه شرط در ايقاعات

نظير طالق و آزاد كردن برده و برى نمودن ذمه بدهكار  (( يكطرفى است

 .امثال آن جريان ندارد و

در خريد و فروش جائز است فروشنده تا مدتى معين براى  - 3مساءله 

قرار دهد باين نحو كه اگر تا اين مدت عين بهائى را كه گرفته  خود خيار

له را فسخ كند معادل آن را بمشترى برگرداند حق داشته باشد كه معام ويا

اگر در آن مدت همه بهاء را برنگرداند بيع الزم مى  كه در اين صورت

بيع خيارى مى نامند و ظاهرا اين نيز  شود، و اينگونه بيع را در عرف

اگر قسمتى از بهاء را هم  صحيح باشد كه براى فروشنده شرط كنند كه

ا داشته باشد، و معادل آن مقدار بهاء ر برگرداند حق فسخ همه معامله و يا

فروشنده وظيفه خود را در  در برگرداندن بهاء همين مقدار كافى است كه

گرفتن آن  رساندن بهاء به مشترى انجام بدهد هرچند كه مشترى از

خوددارى كند، پس اگر فروشنده بهاى معامله را نزد فروشنده حاضر كند 



لى برندارد و به وى عرضه كند به طورى كه او بتواند آن را بردارد و و

 .قبول آن امتناع بورزد بايع مى تواند فسخ كند از

درآمد كاال و منافع آن در مدت خيار متعلق به مشترى است ،  - 4مساءله 

آن بعهده مشترى است ، و اگر تلف شود خيار فروشنده از  همچنانكه تلف

خيار بايع مربوط به فسخ عقد باشد، كه اگر  بين نمى رود به شرطى كه

مثل كاال و يا قيمت آن را از مشترى مى گيرد، و اما منظورش   كردفسخ

باشد با تلف شدن كاال خيار هم ساقط مى  از خيار برگرداندن عين كاال

برگرداندن عين كاال باشد مشترى  شود، و برفرض دوم كه منظور از خيار

ا انتقال دهد و يا تلف كند اما بن نمى تواند در مدت خيار آن را به ديگرى

 .بر فرض اول بعيد نيست كه جائز باشد

آن بهائى كه فروشنده شرط كرده برگرداند اگر كلى در ذمه  - 5مساءله 

باشد مثل اينكه مثال هزار درهم به زيد بدهكار بوده بعدا خانه خود را  وى

در مقابل همان هزار درهمى كه از او طلب دارد آن گاه  .به او مى فروشد

هزار درهم را برگرداندم حق فسخ   كند كه اگربراى خود خيار شرط مى

است كه همان را بمشترى  داشته باشم در اين فرض برگرداندن بهاء به اين

دادن بدهى ذمه  بدهكار بود برگرداند هرچند كه با دادن خانه و بهاء قرار

 .اش برى شده بود

 اگر در بيع شرط فروشنده اصال بهاء را دريافت نكرده باشد - 6مساءله 

اينكه بهاء مورد معامله چيزى كلى در ذمه مشترى باشد و چه چيزى  چه

او آيا قبل از آن كه مدت معين شده سرآيد  شخصى و موجود در نزد

دو وجه است ، كه وجه  فروشنده خيار دارد و مى تواند فسخ كند يا نه ؟



آيا  اول آن خالى از رجحان نيست و اگر فروشنده بهاء را دريافت كرد

معامله الزم است عين آن را به مشترى برگرداند يانه ؟ در صورتى براى 

مورد معامله مبلغى يا چيزى كلى باشد الزم نيست كه عين آن چه  كه بهاى

كافى است فرد ديگرى را كه مصداق فروشنده  گرفته را برگرداند بلكه

كه مشترى تصريح كرده باشد كه  كلى مورد معامله باشد برگرداند مگر آن

وى گرفته برگرداند،  اه فروشنده بخواهد فسخ كند بايد عين آن چه ازهرگ

تحقق  و اما اگر بهاى مورد معامله مبلغى و چيزى شخصى باشد رد ثمن

نمى يابد مگر به رد عين آن ثمن در نتيجه اگر رد آن ممكن نبود مثال 

كرده و يا از دست داده بود خيارش ساقط مى شود مگر  عين آن را تلف

كرده باشد كه اگر نتوانستيم عين اين   هنگام معامله با مشترى شرطآن كه

بدل آن را بر مى گردانم ، بله اگر بهاى معامله چيزى  ثمن را برگردانم

پول نقد باشد كه فائده متعارف آن منحصر باشد در خرج كردن نه  مانند

اگر پولت را )) : است بگوئيم از مثل عبارت در نگه داشتن ممكن

به ذهن مى رسد كه اگر اين مبلغ را  اين (( نم حق فسخ داشته باشمبرگردا

 .پول را مگر آنكه مشترى خالف اين را تصريح كند برگردانم نه عين اين

رد ثمن همان طور كه با رساندن آن به مشترى مى شود با  - 7مساءله 

به وكيل مطلق او و يا به كسى كه وكيل او است در خصوص  رساندن آن

رساندن آن به ولى او اگر بخاطر غيبت و يا حاكم  ن ثمن و نيز باپس گرفت

صورتى هم كه عدول مومنين ولى او  ولى او باشد محقق مى شود، بله در

آنان باشد تحقق مى يابد  شده باشند با رساندن به آنان اگر مورد واليت

هيچ قيد و يا  البته اين در صورتى است كه خيار مشروط به رد ثمن بدون



 اكثر با اين قيد باشد كه آن را به مشترى برساند، و اما اگر شرط شدهحد

وكيل و  باشد كه آن را به خودمشترى و بدست او برساند رساندنش بدست

 . ولى كافى نيست

 اگر ولى چيزى را با بيغ خيارى براى مولى عليه خود بخرد و - 8مساءله 

 مشترى برگرداند مولى قبل از اينكه مدت خيار بپايان برسد و بهاء را به

واليت او خارج مى شود ظاهر اين است كه اگر فروشنده  عليه از تحت

برگرداند رد ثمن تحقق يافته و مى تواند معامله را  بهاء را به مولى عليه

سابق كه فعال واليت ندارد كافى نيست و  فسخ كند و رساندن آن به ولى

مانند پدر مثال براى آن دارند  اگر يكى از دو نفرى كه بر شخص واليت

تواند ثمن را به  كس چيزى را به بيع خيار خريدارى كند آيا فروشنده مى

بتواند  ولى ديگر مثال به جد برگرداند و معامله را فسخ كند؟بعيد نيست

مثال ما پدر است  خصوصا در صورتى كه دسترسى به مشترى كه در

 ه كسى دارد براى اونداشته باشد، اما اگر حاكم با واليتى كه نسبت ب

چيزى به بيع شرط بخرد اقوى آن است كه رد فروشنده به حاكمى ديگر يا 

اول ندارد  به حاكم خريدار كافى نباشد، بله اگر دسترسى به حاكم امكان رد

كافى است ثمن را به حاكمى ديگر رد كند و معامله را فسخ نمايد، در 

به حاكم ديگر رد كند كه در مانند مسئله قبلى وقتى مى تواند  اينجا نيز

 حاكم خريدار رد نمايد، كه اگر  به شخص  معامله شرط نشده باشد كه

 .ديگر نمى تواند فسخ كند چنين شرطى شده باشد با رد به حاكم

از دنيا  (( كه براى خود خيار راشرط كرده)) اگر فروشنده - 9مساءله 

ثل مى شود، و آنان شرط او مانند ساير خيارات بورثه او منت برود خيار



معامله را به خريدار رد نموده معامله را  حق دارند اگر خواستند بهاى

و طبق قواعد ارث بين آنان  فسخ كنند و كاالى فروش رفته به آنان برگردد

و مطابق سهم  تقسيم شود همچنانكه در بهائى كه بايد رد كنند همه شريكند

ر چنين معامله اى مشترى از االرث خود آن را مى پردازند، و اما اگر د

ظاهرا جائز است فروشنده بهاء را بورثه برگردانيده معامله را  دنيا برود

مشترى در معامله شرط كرده باشد كه بهاء را بشخص  فسخ كند، بله اگر

على الظاهر ديگر ورثه او نمى توانند  او برگرداند و بدست خود او بدهد

با مرگ او خيار فروشنده  ودر نتيجهقائم مقام او در گرفتن بهاء باشند 

 .ساقط مى گردد

در بيع شرط همان طور كه جائز است فروشنده براى خود  - 10مساءله 

شرط كند مشترى نيز مى تواند خيار را براى خود شرط كند كه  خيار را

را بفروشنده برگرداند حق فسخ داشته باشد و  هرگاه در مدت مقرر كاال

شرط بدون توضيح اين است كه  نصرف از ايناگر چنين كند ظاهر و م

بدل آن رد كاال تحقق پيدا نمى كند  عين كاال را برگرداند پس با برگرداندن

عقد تصريح كرده  هرچند كه عين كاال تلف شده باشد اگر آن كه در متن

بدل آن حق فسخ داشته باشد، و  باشند باينكه با برگرداندن عين كاال و يا

 .هم خريدار روشنده براى خود شرط خيار كند ونيز جائز است هم ف
 
 
 

  . چهارم از خيارات خيار غبن است

خيار غبن در جائى است كه فروشنده كاالى خود را به كمتر از قيمت و 



از قيمت خريده باشد و اين خيار وقتى مى آيد كه  مشترى آن را به بيش

ين صورت جاهل بقيمت و بوجه باشد كه در ا مغبون در هنگام معامله

تواند معامله را فسخ كند، و  وقتى فهميد مغبون شده خيار غبن دارد و مى

شروط آن  كم و زياد بودن قيمت با در نظر گرفتن ضميمه هاى معامله و

مالحظه مى شود، پس اگر كااليى كه قيمت آن هزار دينار است خيلى 

ه او دينار از كسى بخرد كه براى خود خيار را شرط كرد كمتر از هزار

كه با بيع خيار فروخته شود ارزشش  را مغبون نكرده است چون جنسى

چه اينكه خيار آن خيار  كمتر از جنسى است كه با بيع الزم فروخته شود

قيمت  و در اين خيار شرط است كه تفاوت.شرط باشد يا خيارات ديگر

 تعيين شده با قيمت بازار آن قدر نسبت به معامله زياد باشد كه عرف در

مثل آن معامله از مثل آن تفاوت را ناديده نمى گيرد، و تشخيص اينكه آيا 

اندازه هست و يا نيست با عرف است و معلوم است كه  تفاوت به اين

شود كه از يك بيستم حتى از  معامالت از اين جهت مختلفند، چه بسا مى

غبن  يك درهم قيمت مسامحه مى شود ودر آن معامله اين مقدار تفاوت

ده نمى شود و بسا مى شود كه يك صدم قيمت هم غبن شمرده مى شمر

تسامح نمى كند، ضابطه اى هم براى آن نيست ،  شود و عرف در آن

 .بستگى به تشخيص عرف دارد

مغبون حق ندارد از غابن تفاوت قيمت را مطالبه كند، بلكه  - 1مساءله 

 مقرر شده تواند معامله را فسخ نموده و يا بهمان بهائى كه تنها مى

پرداخت تفاوت از ناحيه غابن هم خيار مغبون  رضايت دهد، همچنانكه با

 .باشد اشكال ندارد از بين نمى رود، بله اگر با رضايت يكديگر



اول معامله ثابت  خيار غبن براى تشخيص مغبون از حين عقد - 2مساءله 

اطالع قبل از  است نه اينكه هنگام مطلع شدن مغبون حادث شود و لذا اگر

بر غبن معامله را فسخ كند و بعدا بفهمد كه مغبون است فسخ او صحيح و 

 .فسخ مى شود معامله

اگر از غبن آگاه بشود ولكن مبادرت به فسخ معامله ننمايد  - 3مساءله 

سهل انگاريش به خاطر اين است كه حكم مسئله را نمى داند  چنانچه

ت ، همچنانكه اگر عالم همچنان باقى اس اشكالى نيست در اينكه خيارش

به آن معامله نيست  مسئله هست و بنا دارد آن را فسخ كند چون راضى

 ولكن بخاطر غرضى است كه دارد فسخ را تاءخير انداخته ظاهر اين است

كه با خيارش باقى است ، بله در اين صورت نبايد تاءخير انداختنش بحدى 

 اگر به اين حد نرسد غابن در اثر بالتكليفى متضرر شود، كه باشد كه

در فرض هم كه بعد از اطالع از غبن بنا نداشته  خيار او باقى است حتى

فسخ گرفته باشد بقاء خيارش خالى از  آن را فسخ كند و ناگهانى تصميم به

 . قوت نيست

معيار در غبن قيمت در حال عقد است ، پس اگر بعد از عقد  - 4مساءله 

و در نتيجه معادل با بهائى شود )) د شودقيمت كاال زيا و تماميت معامله

ساقط نمى شود، هرچند كه اين زياد شدن  خيار او (( كه مشترى پرداخته

حال عقد باشد، و اگر  قبل از آگاه شدن مشترى به ارزانترى كاال در قيمت

حال عقد  چون در)) قيمت كاال بعد از عقد پائين بيايد مشترى خيار ندارد

 .(( مغبون نبوده

اينكه در ضمن : اول  :خيار غبن به چند شرط ساقط مى شود - 5له مساء



صورت  عقد طرفين سقوط خيار غبن خود را شرط كرده باشند كه در اين

تنها خيار آن مقدار از غبن ساقط مى شود كه منظور طرفين بوده و 

شامل آن مى شده ، پس اگر منظورشان از غبن مثال زيادى و  عبارتشان

ولى بعد از معامله معلوم مى شود كه  مت واقعى بودهكمى ده درصد قي

نمى گردد، بلكه  يكطرف بيست در صد قيمت مغبون است خيارش ساقط

 خيار غبن)) : آن جا هم كه در ضمن عقد تصريح كرده باشند به اينكه

تنا خيار آن مقدار  ((ساقط باشد هرچند كه غبن فاحش و بلكه افحش باشد

ثل چنان معامله اى احتمالش داده مى شود، شود كه در م غبن ساقط مى

خريده كه احتمال نمى رود ارزش  پس اگر فرضا متاعى را بصد تومان

رود اين است كه  واقعيش ده يا بيست تومان باشد و احتمالى كه درآن مى

آن  ((زشت تر)) آن پنجاه تومان و غبن افحش (( زشت)) غبن فاحش و

 كاالئى كه او خريده بصد تومان و يا  تومان باشد و اتفاقا ارزش  هفتاد

در چنين شرطى شامل نود تومان و  (( فاحش)) كلمه بيست تومان است ،

شاهل هشتاد تومان نمى شود بنابراين خيار ساقط نيست ،  (( افحش)) كلمه

سقوط خيارى را بكنند كه مثال بخاطر ده  همه اينها زمانى است كه شرط

درصد را قيد اسقاط قرار  نظر آنان دهدرصد اختالف قيمت مى آيد و در 

امورى  از: دوم .داده باشند و صورت ديگر را در امر دوم بيان مى كنيم 

كه خيار غبن را ساقط مى كند عبارت است از اسقاط آن بعد از عقد چه 

اسقاط مطلع از غبن باشد و چه بعدا مطلع شود يعنى هنگام  اينكه هنگام

در اين  (( رضى كه مغبون باشم اسقاط كردمبف خيار غبن را: اسقاط بگويد

اى از غبن اكتفاء مى شود كه عبارت  فرض نيز مانند مسئله قبلى به مرتبه



مرتبه خاصى از  او شامل آن بوده باشد، پس اگر خيار غبن را نسبت به

غبن مثال در صد اسقاط كرده و حد ده در صد را قيد اسقاط قرار داده 

از مغبون بوده خيار ساقط نمى شود چون معناى بعدا معلوم شود بيش  باشد

اگر در اين معامله غبنى از ناحيه ده درصد )) است كه قيد قرار دادن اين

ظرف مناسبش منطبق با خارج  تفاوت قيمت بيايد و اين عنوان كلى در

ممكن  ، و اما اگر خيارى را كه(( بشود و خيار غبن آن را ساقط كردم

ساقط كند در ضمن در ذهن خود تصور كرده است بخاطر غبن پيدا كند 

اگر بيايد حتما حدود ده درصد قيمت خواهد بود نه بيشتر در  باشد كه غبنى

مغبون شده باشد خيارش ساقط است چه اينكه  اين صورت اگر بيشتر

يا نگفته باشد پس اگر هم آن را  تصور خود را به لفظ هم گفته باشد و

معامله پيدا شود  ى كه ممكن است در اينمن خيار غبن)) :بياورد و بگويد

 بعدا معلوم مى شود بيشتر (( كه قهرا ده درصد خواهد بود اسقاط كردم

خيال  بوده باز هم خيارش ساقط است و در صورتى كه فقط در ذهن خود

كرده باشد كه بيش از ده درصد نخواهد بود سقوط خيار روشن تر است ، 

اول يعنى  نيست بلكه در مسقطصورت مختص به مسقط دوم  و اين دو

شرط اسقاط نيز تصوير دارد چه اينكه شرط سقوط مرتبه خاصى از غبن 

را  (( هرچند فاحش بلكه افحش)) : بكند و يا در ضمن عقد عبارت را

در جائى كه مغبون مى خواهد خيار غبن خود را  بياورد و آن چه گفتيم

ه آن را قيد مى كند اول كه مرتب مصالحه كند نيز مى آيد كه در صورت

ديگر كه  اگر غبن بيش از آن مقدار باشد خيار دارد و در دو صورت

خيال مى كرده بيش از ده درصد نيست چه اينكه تصور خود را بلفظ 



درنياورد خيارش در صورت تخلف هم ساقط است ، چون  درآورد و چه

 از نكرده و همانطور كه جائز است بعد اسقاط خود را مقيد به ده درصد

مقابل عوضى  عقد خيار غبن را مجانا اسقاط كند جائز است آن را در

 مصالحه كند اگر مى داند غبن او در چه حد و مرتبه اى است اشكالى در

 مصالحه اش نمى آيد، و هم چنين اگر نمى داند لكن تصريح مى كند باينكه

الن غبن دراين معامله را بهر مرتبه اى كه مغبون باشم بف من خيار)) :

 .پول مصالحه كردم اشكالى ندارد مقدار

سوم از مسقطات خيار غبن آن است كه مغبون بعد از علم به غبن خود 

مال تصرف كند البته تصرفى كه عقال كشف كند از اينكه ملتزم به  در آن

خواهد آن را فسخ كن كانه خيار غبن خود را ساقط  معامله هست و نمى

را اتالف كند و يا در آن تصرفى كند كه مثل اينكه آن مال  كرده است ،

آن را با بيع الزم و بلكه غير الزم از ملك  ديگر نتواند آن را رد كند و يا

تصرفاتى كه در خيار  خود خارج كرده باشد، و يا تصرف ديگرى از

شدن مختصر و  حيوان گذشت كرده باشد، اما تصرفاتى جزئى مانند سوار

 اللتى بر رضاى او بآن معامله ندارد خيارعلف دادن و امثال آن كه هيچ د

ساقط نمى كند، همچنانكه تصرفات غابن قبل از آن كه بفهمد مغبون است 

منتقل شده خيار او را ساقط نمى كند چه تصرفات جرئى و  در آن چه بوى

 . چه غير آن

فروشنده مغبون بعد از آن كه معامله را فسخ كرد اگر كاال  - 6مساءله 

زد مشترى باشد آن را بر مى گرداند، و اگر مشترى آن را ن دست نخورده

تلف شده باشد اگر كاال مثلى باشد مثل او را  تلف كرده و يا در دست او



اگر در دست او و بدست او و يا  مى گيرد و اگر قيمى باشد قيمتش را، و

امثال آن معيوب شده باشد عين آن را با تفاوت  به وسيله آفتى آسمانى و

مشترى آن را از ملك خود  يح و معيوبش مى گيرد، و اگرقيمت صح

مثل اين  خارج كرده باشد مثال وقف كرده و يا به بيع الزم فروخته باشد

مثل و يا قيمت آن  است كه آن را تلف كرده باشد و در نتيجه فروشنده به

فروخته  ((يعنى بيع با خيار)) را مى گيرد و اما اگر به بيعى غير الزم

 ا بخشيده باشد در اينكه آيا جائز است فروشنده او را ملزم كند بهباشد و ي

قبل از رجوع  فسخ معامله اش يا نه اشكال است ، و اما اگر عين كاال

بدل به وسيله اقاله يا عقد جديد و يا فسخ  فروشنده به مشترى براى گرفتن

زم بگوئيم فروشنده مى تواند او را مل به مشترى برگشته باشد بعيد نيست

باشد، و اگر مشترى  كند به رد عين هرچند كه معامله مشترى الزم بوده

مانع  منفعت آن را به ديگرى منتقل كرده باشد مثال آن را اجاره داده باشد

از فسخ فروشنده نمى شود و همانطور كه فسخ او مانع بقاء اجاره نيست 

 گردد و هست بعد از فسخ عين ملك بدون فائده بفروشنده بر مى چيزى كه

 -ديگر ملك غير آن چه به مشترى واگذار نموده  او مى تواند از منافع

كند و در اينكه فروشنده چگونه   استفاده-البته اگر منافعى داشته باشد 

تصور دارد اول  منفعتى كه از ملك او سلب شده را تدارك كند دو صورت

 اءجر مانده ازاينكه اجرت المثل اين مدت را كه بعد از فسخ از اجاره مست

مشترى بگيرد كه اين وجهى است قوى ، دوم اينكه نقصى كه در اثر 

ملكش در اين مدت بر ملك وارد آمده را از او بگيرد  مسلوب المنفعة شدن

اين مدت قيمت كنند آن گاه  باين طريق كه ملك را با داشتن منفعت در



در  اهرافروشنده ملك و تفاوت اين دو قيمت را از مشترى بگيرد، و ظ

 .غالب معامالت و غالب اجناس تفاوتى بين دو صورت نباشد

بعد از آن كه فروشنده مغبون معامله را فسخ كرد اگر كاال در  - 7مساءله 

باقى بود لكن مشترى در آن تصرفى كرده بود كه آن را  دست مشترى

كرده و يا زياد و يا ممزوج يا چيز ديگر  دگرگون ساخته و يا ناقصش

طور كه در سابق گذشت عين  ود اگر تغيير به نقص باشد همانساخته ب

اگر به  كاال و تفاوت قيمت صحيح و ناقص آن را از مشترى ميگيرد، و

 زيادت باشد اين زيادت يا صرفا در صفت كاالست مانند آرد كردن گندم و

بريدن پارچه و ريخته گرى شمش نقره و يا هم به صنعت باشد و هم بعين 

ن كاال به رنگى كه عرفا جرم و عين دارد و يا آن كه كرد چون رنگ

نهالكارى و كشت زراعت و بناى ساختمان  زيادت تنها به عين است مانند

اول اگر آن زيارت دخالتى در زيادتر  در زمين خريدارى ، در صورت

گيرد و چيزى هم به عهده  شدن قيمت نداشته باشد فروشنده عين آن را مى

صنعتى است  كه چيزى بعهده مشترى نمى آيد، و اگراو نمى آيد، همچنان

 كه در زيادتر شدن قيمت كاال دخالت دارد فروشنده عين را مى گيرد ولى

درباره صنعت ايجاد شده احتماالتى هست يكى اينكه زيادت قيمت از آن 

معنا كه فروشنده عين را بگيرد و زيادت و قيمت زياد  مشترى باشد باين

قيمت شريك با مشترى باشد باين  دوم اينكه در.هدشده را به مشترى بد

صنعت تقسيم  معنا كه آن كاال را بفروشد و بها را به نسبت عين و

سوم اينكه مشترى به نسبت آن زيادت در عين شريك بايع باشد .كنند

 اينكه عين و صنعت زيادى مل فروشنده باشد و مشترى تنها اجرت چهارم



ينكه مشترى اصال چيزى طلبكار نباشد عمل خود را مستحق باشد پنجم ا

احتمال قوى ترش احتمال دوم است ولكن فروشنده ملزم  كه از اين پنج

در .بلكه مى تواند سهم مشترى را بپردازد نيست كاالى نامبرده را بفروشد

باشد كه عين دارد نيز پنج  صورت دوم كه زيادتى ايجاد شده صنعتى

باشد   سوم كه زيادتى به عيناحتمال باال مى آيد، و اما در صورت

فروشنده بعد از فسخ بعين مال خود برمى گردد، نهالكارى و زراعت و بنا 

اگر بخواهد آن ها را در زمين باقى بگذارد بايع .مشترى خواهد بود از آن

به اينكه نهال را از ريشه درآورد و بنا را  حق ندارد او را ملزم كند

 تفاوت قيمت -پرداخت ارش   وادار بهويران كند و نيز نمى تواند او را

ملزم   را از او بگيرد و نمى تواند او را-به زمين مشغول و مين مالش 

كند به اينكه درخت و يا بنا را در آن زمين باقى بگذارد هرچند كه بدون 

مجانى باشد همچنانكه مشترى حق ندارد مجانى آن ها را در  اجرت و

 خواست باقى بگذارد بايد اجاره بدهد و يا اگر زمين باقى بگذارد، بنابراين

شده را پر كند و هر نقص  آن كه درختها را بكند و چاله هاى ايجاد

را به  ديگرى كه بر زمين وارد آمده جبران نمايد فروشنده هم حق دارد او

يكى از اين دو كار ملزم كند بله اگر نشاندن مجدد نهالها در جاى ديگر 

 شدن زمين هيچ نقصى بردرختها وارد   عوض بطورى كه بجز ممكن باشد

تواند او را وادار به اينكار بكند و ظاهرا در اين  نيايد فروشنده تنها مى

و اما اگر زيادى صنعت بخاطر . باب فرقى بين نهالكارى و زراعت نيست

جنس است باشد  امتزاج و مخلوط كردن كاال با چيز ديگرى كه از غير آن

داده نمى شود، در حقيقت حكم اتالف را دارد بنحوى كه ديگر تشخيص 



فروشنده بعد از فسخ مثل و يا قيمت را از مشترى مى گيرد بدون  يعنى

بحكم تلف شده باشد مثال گالب را با زيتون  فرق بين اينكه مستهلك و

زيتون بحسب عرف وچيز ديگرى  مخلوط كرده باشد و يا اينكه گالب و

احتياط ترك  ( اين دو صورت( صورت منقلب شده باشند، و در غير اين

 نشود باينكه فروشنده و مشترى با يكديگر مصالحه و يكديگر را راضى

كنند هرچند كه جارى شدن حكم خلط رافع امتياز در اينجا خالى از قوت 

مثال خريدار گندم خريدارى شده را (با جنس كاال باشد  نيست و اگر امتزاج

اهرا به نسبت گندم خود شريك فروشنده ظ (با گندم خود مخلوط كرده باشد

تفاوت قيمت را ببايع مى دهد و  مى شود و اگر گندم خودش پست تر باشد

نزديك تر به احتياط  اگر بهتر باشد تفاوت قيمت را از او مى گيرد، لكن

 . مخصوصا در صورت دوم مصالحه است

ريدارى اگر دو چيز با چند چيز را با يك بيع بفروشد و يا خ - 8مساءله 

يكى از آن اجناس مغبون باشد و در ديگرى نباشد نمى تواند  كند و در

كند، بلكه بايد يا معامله را نسبت به هر دو كاال  هنگام فسخ يكى را فسخ

 .بدهد بهم بزند و يا نسبت به هر دو رضايت

   پنجم از خيارات خيار تاءخير است

د و باصطالح بيعانه اين خيار در جايى است كه فروشنده چيزى را بفروش

بگيرد تا هنگام تحويل دادن جنس بقيه را دريافت و جنس  اى از مشترى

تحويل مشترى شود نزد فروشنده بماند و مدت تاءخير تسليم  بدون اينكه

چون شرط تاءخير كاال داخل در بيع سلف )) نشود كاال و بها هيچ يك شرط

ا است كه بيع تنها تا ، در اينج(( داخل در نسيه است و شرط تاءخير بها



سه روز مشترى بها را آورد او  سه روز الزم است ، پس اگر در اين

فسخ كند و  سزاوارتر به كاال است و گرنه فروشنده حق دارد معامله را

اگر در اين مدت كاال تلف شود از كيسه فروشنده است و آن مقدار بهائى 

 . گرفته مانند نگرفتن است كه

ن است كه خيار تاءخير فورى نيست در نتيجه اگر ظاهر اي - 1مساءله 

تاءخير بيندازد تا مهلت سه روزش تمام شود همچنان  فروشنده آن را

 .مسقطات خيار آن را اسقاط كند خيارش باقى است تا يكى از

خيار تاءخير با اشتراط سقوطش در ضمن عقد ساقط مى شود،  - 2مساءله 

قبل  ن مهلت سه روز، داما اينكه آيااسقاط آن بعد از تمام شد وهمچنين با

محل اشكال است ، و اقوى آن  از آن نيز با اسقاط ساقط مى شود يا نه

بعداز سه روز  است كه با اسقاط ساقط نمى شود، همچنانكه اقوى اين است

 و قبل از فسخ فروشنده اگر مشترى همه بها را بفروشنده بدهد باز هم

روشنده آن را بعنوان طلبى كه از او خيار او ساقط نمى شود، بله اگر ف

ديگرتحويل بگيرد خيارش ساقط مى شود، وآياخيار او با  دارد نه بعنوان

مى شود يا نه دو وجه است ، و ظاهرا ساقط  مطالعه بها از مشترى ساقط

 .نمى شود

شامل شبها  منظور از سه روز روشنى روز است ، و ديگر - 3مساءله 

توسط بين سه روز مى شود، بنابراين اگر نمى شود بله شامل دو شب م

در اول روز انجام شده باشد آخر سه روز غروب روز سوم است  معامله

بله اگر در شب واقع شده باشد شب اول و يا  نه ابتداء روز چهارمساءله(

داخل اين مدت هست ، و على الظاهر هر سه روز  قسمتى از آن نيز



اول ظهر انجام شود آغاز  در روز اگر معامله  تلفيقى كافى است ، پس 

منوال است هر صورت  خيار بعد از ظهر روز چهارم مى شود و بدين

 .ديگرى كه فرض شود

خيار تاءخير در غير خريد و فروش از ساير معامالت جريان  - 4مساءله 

 .ندارد

درداخل سه روز باشد از  اگر كاال تلف شود در صورتى كه - 5مساءله 

است كه   اگر بعد از سه روز باشد باز هم اقوى آنمال فروشنده است و

 . از مال او تلف شده است

 اگر كاالئى كه فروخته چيزى باشد كه به زودى فاسد مى شود - 6مساءله 

امثال آن  نظير سبزى جات و بعضى ميوه ها و گوشت در بعضى مواقع و

كه اگر شب مانده شود خراب مى شود و مشترى آن را نزد فروشنده 

فروشند خيار دارد تا مادام كه فاسد نشده بيع را فسخ نموده هر  ذاردبگ

 .كاال تصرف كند طورى كه خواست در آن

   ششم خيار رؤ يت است

اين خيار در جائى است كه فروشنده جنس خود را به مشترى نشان نداده 

را فروخته است و هنگام تحويل مشترى آن اوصاف  و با بيان وصف آن

نسبت به گفته هاى فروشنده ناقص   نبيند باين معنا كه آن رارا در آن متاع

هنگام تحويل گرفتن  ببيند، و اين خيار در موردى هم كه خريدار جنس را

خيار  بر خالف آن چه قبال ديده بود بيابد، كه در اين دو صورت مشترى

مثل اينكه  تخلف وصف دارد، و اين خيار براى فروشنده نيز هست

تحويل آن  د را با توصيف ديگران فروخته باشد و هنگامفروشنده جنس خو



را ارزشدارتر از آن چه ديگران گفته بودند و يا ارزشدارتر از آن چه 

قبال ديده بود بيابد و يا بهاى مشترى را با توصيف او پذيرفته باشد  خودش

مى خواهد آن بها را بگيرد آن را برخالف توصيف مشترى  و هنگامى كه

چه مشترى گفته بود بيابد كه در اين موارد  كم ارزشتر از آنبيابد يعنى 

 .فروشنده خيار تخلف وصف را دارد

خيار درتخلف وصف عبارتست از انتخاب يكى از دو كار يا  - 1مساءله 

يا قبول آن بدون گرفتن تفاوت ، و صاحب خيار نمى تواند  فسخ معامله و

نكه با دادن طرف مقابل را قبول كند، همچنا تفاوت معامله بشرط گرفتن

خيار ساقط نمى شود،  تفاوت قيمت و يا عوض كردن عين خيار صاحب

 بله اگر تخلف وصف به نحوى است كه در صحت و سالمت آن چه

مقابل مى  بطرف داده دخالت دارد و در حقيقت آن را معيوب كرده طرف

 . تواند ارزش و تفاوت را بگيرد بخاطر خيار عيب نه تخلف وصف

مورد اين خيار بيع عين شخص است كه در هنگام معامله  - 2له مساء

صحت اين معامله يكى از دو چيز است يكى اينه  حاضر نبوده و شرط

معامله اطمينان داشته باشد  خريدار قبال آن كاال را ديده باشد و هنگام

حال نيز باقى است كه اگر اين  باينكه آن صفاتى كه در كاال قبال ديده و در

اشكال هست ، ديگر اينكه طرف  نان را نداشته باشد در داشتن خيارشاطمي

عرف جهالتى  مقابل طورى مشخصات جنس خود را بيان كند كه به حسب

 باقى نماند باين معنا كه با توصيف او طرف مقابلش وثوق پيدا كند و

معامله غررى نباشد جنس آن را و نوعش و صفاتى كه با اختالف آن ها 

 .مختلف مى شود را بيان كند يمت هارغبت ها و ق



خيار رؤ يت بنابر مشهور پس از رؤ يت جنس فورى است  - 3مساءله 

 . اشكال است لكن در فوريت آن

اين خيار به چند چيز ساقط مى شود يكى به اشتراط سقوط آن  - 4مساءله 

عقد بشرطى كه اين اشتراط موجب از بين رفتن اطمينانى كه  در ضمن

و چنان نباشد كه بعد از اشتراط سقوط )) نشود  بين برده بودجهالت را از

مقابل نفهمد در مقابل آن چه مى دهد چه چيزى را مى گيرد، و  طرف

شرط فاسد عقد را هم باطل و فاسد مى كند،  گرنه اين شرط فاسد است و

تصرف كردن در آن بعد از  -  اسقاط خيار بعد از ديدن جنس ، سوم-دوم 

اينكه بنابر  - كه كاشف از رضايت بر معامله باشد، چهارممشاهده تصرفى 

 .فوريت اين خيار معامله را فورى فسخ نكند

   هفتم خيار عيب است

اين خيار در جائى است كه مشترى عيبى را در كاال بيابد، كه اگر ديد 

انتخاب يكى از سه كار يا رضايت دادن معامله و يا فسخ  مخير است بين

صحيح و معيوب و اين اختيار را تا زمانى  فاوت قيمتآن و يا گرفتن ت

با عملى كه بر آن داللت  داراست كه رد معامله را با تصريح زبانى و يا

عين آن را  كند ساقط نكرده باشد، و نيز در كاالى معيوب تصرفى كه

دگرگون كند نكرده باشد، و عيب جديدى در دست وى پيدا نكرده باشد 

 است كه مانند عيب حادث در مدت خيار حيوان و منظور غير عيبى البته

 - مشترى در ضمانت فروشنده است  نيز مجلس و شرط مخصوص

كاال پديد آيد از مال  توضيح اينكه اگر در مدت خيار تلف و يا عيبى در))

دست  كسى است كه خيار ندارد بنابراين وقتى عيب جديد در كاالئى كه در



 كند كه آن عيب در ضمانت بايع مشترى است خيار او را ساقط مى

معيار در ساقط شدن خيار حيوان اين است كه كاال  ، و ظاهرا((نباشد

يا معيوب و يا بدون عيب و ناقص  بخاطر تلف و يا حالتى نظير تلف و

آن پيدا شده باشد و  شدن عينا باقى نمانده باشد هرچند كه مثال شركتى در

نموده  گر نمى تواند معامله را فسخبهر حال با وجود يكى از اين موانع دي

جنس معيوب را به فروشنده رد كند و تنها مى تواند ارزش تفاوت قيمت 

همچنانكه خيار عيب براى مشترى ثابت مى شود براى  را بگيرد و

معين كاال را معيوب بيابد ثابت مى  فروشنده نيز در صورتى كه قيمت

خيار عيب نمى آيد   باشدو بدين سبب گفتيم ثمن معين كه اگر كلى(شود 

 و مراد بعيب هر حالتى است كه) بلكه بايد درخواست تبديل آن را نمايد

چيزى را از مجراى طبيعيش و از خلقت اصليش خارج كند مانند كورى و 

 . امثال آن لنگى و

خيار عيب بلعت وجود عيبى واقعى ثابت مى شود هرچند كه  - 1مساءله 

اول  جه ظهور آن كاشف از اين است كه ازباشد در نتي هنوز ظاهر نشده

معامله عيب موجود بوده نه اينكه علت پيدايش عيب نزد مشترى باشد 

قبل از ظهور عيب خيار عيب خود را ساقط كرده باشد  بنابراين اگر

ساقط مى شود همچنانكه بعد از ظهور  نكرده خيارش (( اسقاط مالم يحسب(

اسباب سقوط آن اشتراط  گر ازآن با اسقاطش ساقط مى شود و يكى دي

  در ضمن عقد است و يكى ديگر مبرى از هر عيب است باين سقوطش 

معنا كه فروشنده بگويد من اين كار را با همه عيوبش فروختم بفالن مبلغ 

قبول كند كه اگر چنين بگويد هم خيار مشترى ساقط مى شود و  و مشترى



 كند همچنانكه سقوط اين مطالبه تفاوت قيمت هم اينكه ديگر نمى تواند

 . شدنش تابع قرارداد است مطالبه با اسقاط خيار در ضمن عقد و ساقط

همانطور كه اين خيار وجود عيب در حين عقد ثابت مى شود  - 2مساءله 

شدن عيب بعد از عقد و قبل از تحويل كاال به مشترى نيز  بخاطر پيدا

 عقد بعد از تحويل اگر عيب حادث بعد از ثابت مى شود، چيزى كه هست

خيارى كه در آن مدت تلف  دادن به مشترى و نيز بعد از تمام شدن مدت

گذشت نمى  و عيب از مال فروشنده است حادث شود خريدار همانطور كه

صحيح و  تواند جنس را به فروشنده برگرداند بلكه تنها حق گرفتن تفاوت

د سبب خيار عيب معيوب را دارد و اما اگر قبل از تحويل دادن پيدا شو

است كه در چنين فرضى خريدار بخاطر آن مى تواند فسخ  است و معلوم

عيب سابق بر قبض فسخ كند بطريق اولى  و رد بكند پس اگر به سبب

 . مانع از رد فسخ نيست

حال عقد معيوب بوده لكن قبل از  اگر كاالى فروخته شده در - 3مساءله 

خيار ساقط  رف شود على الظاهرآن كه مشترى اطالع پيدا كند عيب برط

و نزديكتر به احتياط .مى شود بلكه سقوط ارش نيز خالى از قوت نيست 

 .است كه مصافحه كنند آن

كيفيت محاسبه و گرفتن ارش به اين است كه كاالى خريدارى  - 4مساءله 

بار به فرض صحت قيمت مى كنند و بار ديگر با داشتن عيب  شده را يك

را مى سنجند و سپس از بهاى مورد معامله  ن دو قيمتو آن گاه نسبت بي

 دينار و 9سالم آن به  به آن نسبت كم مى كنند، مثال اگر قيمت صحيح و

چنانچه   دينار تعيين شود نسبت آن دو دو سوم است و با عيب آن به شش 



به بهاى شش دينار معامله شده از اين شش دينار يك سوم يعنى دو دينار 

ر هر مثال ديگر به همين منوال عمل مى شود، و اما اينكه شود و د كم مى

را در دو حال معين كند مرجع اينكار اهل  چه كسى مى تواند قيمت آن

قول يك مقوم هم به شرطى كه مورد  خبره است ، و اقوى اين آن است كه

احتياط آن است كه همه  وثوق باشد معتبر است ، هرچند كه نزديكتر به

 .عادل بودن رعايت شود ى دو تا بودن وشرائط شهادت يعن

اگر قيمت گذاردن در تعيين وقت صحيح آن يا در تعيين قيمت  - 5مساءله 

در تعيين هر دو اختالف كردند احتياط آن است كه خريدار و  معيوب آن يا

فيصله دهند و بعيد نيست كه مخصوصا  فروشنده از راه مصالحه مسئله را

 .تالف قرعه باشدحل اخ در بعضى از صور مرجع

اگر فروشنده دو جنس را روى هم در يك معامله بفروشد سپس  - 6مساءله 

يكى از آن دو معيوب است مشترى مى تواند يا ارش بگيرد و   معلوم شود 

كند، و اين حق را ندارد كه جنس سالم را  يا معامله هر دو جنس را فسخ

ر دو نفر به اگ نگهداشته جنس معيوب را پس بدهد، و همچنين است

 اشتراك چيزى را خريدارى كنند و بعد معلوم شود كه معيوب است جائز

نيست كه يكى از آن دو بدون موافقت ديگرى سهم خود به تنهائى را فسخ 

مشكل  خود را پس بدهد و هر دو مساءله مخصوصا دومى نموده حصه

يض اشكال تبع است ، بله اگر فروشنده راضى باشد در هر دو مسئله بدون

 . جائز مى شود 

  گفتار در احكام خيار

احكام خيارات دو نوع است نوعى مشترك در همه خيارات ، و نوعى هم 



ها است كه اين مختصر گنجايش تفصيل نوع  اختصاصى هر يك از آن

بين همه خيارات اين  دوم از آن احكام را ندارد، يكى از احكام مشترك

منتقل مى شود  يار او بوارثشاست كه اگر صاحب خيار از دنيا برود خ

 بدون اينكه فرقى بين انواع خيار باشد و هر مانعى كه باعث شود وارثى

از ارث محروم باشد نظير كشتن مورث يا كفر وارث باعث محروميتش 

همچنانكه آن عاملى كه او را محجوب از ارث  از خيار نيز مى شود،

ود كسى كه نزديكتر وج بردن و محروم از آن مى كند كه آن عبارتست از

 به ميت است از اين نيز مى كند و اما اگر خيار ميت مربوط به معامله

مال مخصوصى است كه بعضى از ورثه از آن محرومند مانند زمين 

مال  نسبت به غير پسر بزرگتر آن هائى كه از آن نسبت به زوجه و حبوه

 .مخصوص بى بهره اند از خيار آن مطلقا محروم نمى شوند

در جايى كه وارث تنها يكنفر باشد اشكالى در بكار بستن حق  - 1ءله مسا

نمى آيد، و اما اگر متعدد باشند اقوى آن است كه خيار براى  خيار پيش

فسخ يك نفر بدون انضمام بقيه هيچ اثرى ندارد  همه آنان است بطورى كه

 .فسخ سهم خود او چه در فسخ همه معامله باشد و چه در

ر همه ورثه اتفاق كردند بر اينكه معامله اى را كه مورث اگ - 2مساءله 

داده فسخ كنند اگر عين آن بهائى كه مورثشان از خريدار گرفته  آنان انجام

مال  به مشترى بر مى گردانند، و اگر موجود نباشد از موجود باشد همانرا

ميت بر مى دارند و ميدهند و اگر ميت مالى نداشته باشد در اينكه وظيفه 

احتمال هست ، يكى اينكه دين ميت بورثه منتقل شود و  ورثه چيست دو

مشغول گردد كه بنابراين احتمال واجب است ورثه با  ذمه ورثه به آن



مالكش شده ذمه خود را فارغ سازد اگر   كه با فسخ-فروختن همان كاال 

د و ذمه آنان را فارغ نكر چيزى زياد آمد متعلق به آنان باشد و اگر كم آمد

منتقل به ورثه شود  بقيه در ذمه اش باشد تا بپردازد، دوم اينكه دين ميت

 كه هركس به مقدار سهم االرثش آن را بپردازد و ارتباطى با آن كاال

 . نداشته باشد و از اين دو وجه وجه اول وجيه تر است

چيزهايى  گفتار در اينكه كلمه بيع چنانچه بدون توضيح و مطلق باشد چه

 ى شود؟راشامل م

نخل  را بفروشد زمين آن و درختان) باغى (اگر كسى بستان  - 1مساءله 

همه را شامل مى شود، و همچنين ساختمانى كه درون چار ديوارى باغ 

قبيل  چيزى كه از توابع و مرافق آن باغ شمرده شود، از واقع شده و هر

 -ود محل از توابع شمرده ش  البته اگر در عرف-چاه و چرخ آبكشى چاه 

امثال آن ، بخالف اينكه مورد معامله زمين باشد  و همچنين جلوخان باغ و

نخل و درختى كه فرضا در آن باشد جزء معامله  كه در اين صورت

باشد، و همچنين در معامله  نيست مگر آن كه در ضمن عقد شرط شده

حيوان آبستن حمل آن داخل معامله نيست مگر شرط شود و مگر آن كه 

حل حمل جزء كاال شمرده شود به حدى كه شرط نكردنش مانند عرف م در

كه در نوع مكانها و حيوآنهااين چنين است ، و همچنين  شرط كردنش باشد

بفروشد در صورتى كه معامله بعد  است در ميوه درخت ، و اگر نخلى را

ميوه متعلق به فروشنده است  موجه باشد و)  گردانشانى -تلقيح (از تاءبير 

متعارف   مشترى است كه ويرا مهلت دهد تا ميوه به مقدارى كه، و بر

 است بر باالى نخل بماند، و اگر تاءبير نكرده باشد ميوه متعلق به خريدار



است ، و على الظاهر اين حكم مخصوص به بيع است ، اما در غير بيع 

حال متعلق به ناقل است چه تاءبير شده باشد و چه نشده باشد  ميوه در هر

باشند و يا به حسب عرف محل داخل در معامله   آن كه شرط كردهمگر

نخل است و شامل ميوه هاى ديگر  باشد، همچنانكه اين حكم مختص به

دخول آن را  نيست كه در آنها ميوه متعلق به فروشنده است مگر آن كه

 شرط كرده باشند و يا متعارف محل باشد بطورى كه شرط نكردنش مانند

 .شرط كردنش باشد

اگر صاحب باغ تنه درختان را بفروشد و ميوه را براى خود  - 2مساءله 

صورتى كه ميوه محتاج به آبيارى درخت شود مى تواند آب  بگذارد در

تواند او را جلوگيرى كند، عكس مسئله نيز  بدهد و صاحب درخت نمى

آبيارى متضرر و ديگرى با  چنين است ، و اگر يكى از دو طرف بخاطر

ميوه است و يا  تضرر مى شود در تقديم حق بايع كه فعال مالكترك آن م

يعنى )) احتمال است كه دومى آن حق مشترى كه مالك تنه درخت است دو

مجال نيست ولكن نزديكتر به احتياط در تقديم  خالى از (( تقديم حق مشترى

هرچند به اينكه يكى از آن دو  يكى بر ديگر مصالحه و تراضى است

 .تحمل كند اضرر ديگرى ر

نخل را مثال استثناء كند مى تواند  اگر باغى را بفروشد و يك - 3مساءله 

كند و  بدون اجازه مشترى صاحب زمين بسوى درخت خود آمد و شد

شاخه ها و ريشه هاى آن تا هرجا كشيده شود مشترى حق اعتراضى 

 ى تواند او را از آمدن و رفتن منع كند و اگر خانه ندارد و مشترى نمى

است از طبقه باال گرفته تا طبقه  را بفروشد زمين آن و بناهايى كه در آن



داخل معامله است مگر آن كه طبقه باال براى ورود و خروج  زيرين همه

داشته باشد و يا امارات و نشانى هاى  راه مستقلى و يا مرافق جداگانه اى

عادت استقالل آن به حسب عرف و  ديگرى باشد كه داللت بر خروج و

چوبهاى كار  باشد، و همچنين در معامله خانه سرداب و چاه و درها و

پله  رفته در بنا و ميخهاى كوبيده شده در آن بلكه حتى نردبام ثابت كه كار

داخل نيست  را مى كند داخل است لكن آسيا دستى كه درخانه نصب شده

ختى مگر آن كه دخول آن شرط شود، و همينطور اگر در خانه نخلى و در

داخل نيست مگر بشرط، هرچند به اينكه بگويد، اين خانه را با آنچه  باشد

 احاطه كرده را فروختم و يا آن كه در عرف محل كه چارديوارى آن را

داخل در مال مورد معامله باشد كه غالبا هم همين طور است يعنى در 

 خانه شمرده مى شود، و بعيد نيست كه كليد در غالب محلها درخت جزء

 .داخل باشد بها نيز

سنگهائى كه در زمين مورد معامله تكون يافته و همچنين  - 4مساءله 

شكل گرفته باشد داخل در بيع زمين است به خالف  معدنى كه در آن

 . قبيل جواهرات و امثال آن سنگهائى كه در آن دفن شده از

 گرفتن جنس گفتار در مسائل تحويل دادن و تحويل

تحويل دادن كاال و بر   عقد بر فروشنده واجب استبعد از - 1مساءله 

پس  مشترى تحويل دادن بهاء مگر آن كه تاءخير را شرط كرده باشند،

تحويل را تاءخير  براى هيچ يك از آن دو جائز نيست كه با وجود امكان

مقابل ، و اگر امتناع بورزند از طرف  بيندازند مگر با رضايت طرف

بورزد او اجبار مى   يكى از آن دو امتناعحاكم مجبور مى شوند و اگر



تحويل جنس و يا  شود، و جائز است فروشنده و يا خريدار شرط كند كه

مقابل نمى  بها را تامدتى معين تاءخير بيندازد و در اين صورت طرف

اگر  تواند بصاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى كنم ، بلكه

 افتاد تا اينكه مهلت صاحب شرط تمام شد بطور اتفاق تسليم او تاءخير

تواند به صاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى كنم  ظاهرا مى

است فروشنده خانه يا مركب يا زمين براى خود شرط  ، و همچنين جائز

حيوان يا زراعت در زمين تا مدتى معين  كند كه سكناى خانه و يا سوارى

ن و تحويل دادن غيرمنقول مانند خانه و تحويل گرفت.باشد مخصوص من

آن را تخليه نموده از آن رفع يد كرده و  عقار به اين است كه فروشنده

در ملك خريداريش  موانع را برطرف نموده به خريدار اجازه دهد تا

 تصرف كند به طورى كه آن ملك در تحت استيالى او قرار بگيرد، و اما

 و امثال اين دو آيا تسليم كردن در آن در كاالى منقول نظير طعام و جامه

و رفع يد كردن است و يا در همه منقولها در دست  نيز صرف تخليه

انواع منقوالت ، اقوالى است كه  طرف دادن است و يا فرق گذاشتن بين

  تسلم و قبض و اقباض  بعيد نيست صرف تخليه و رفع يد از نظر تسليم و

  اگر چه آن موجب خارج شدن ازكه معتبر در معامله است كافى باشد

 ضمانش و اينكه در صورت تلف ضمان بر او باشد نيست ، البته اين

احتمال قوى است  احتمال در ساير مقاماتى كه فعال جاى تفصيل آن نيست

و ما در آن مقامات كه قبض در آن معتبر است به اين مقدار اكتفا نمى 

 . نيمصرف تخليه و رفع يد را اقباض نمى دا كنيم و

تحويل به مشترى تلف شود از  اگر كاالى فروخته شده قبل از - 2مساءله 



منفسخ مى شود و بهاى  مال فروشنده تلف شده در نتيجه بيع به خودى خود

بيع و قبل  معامله به مشترى بر مى گردد، و اگر در اين مدت يعنى بعد از

ت آيد متعلق از قبض نهائى از قبيل نتاج از حيوان و ميوه از درخت بدس

است ، و اگر در همين فاصله كاال معيوب شود مشترى خيار  به مشترى

مى تواند امضاء كند و اگر امضاء كرد  دارد مى تواند معامله را فسخ و

 هست -تفاوت قيمت  - بايد همه بها را بپردازد، در اينكه آيا مستحق ارش

 .يا نه ترديد هست و اقوى آن است كه استحقاق ندارد

اگر چند چيز را روى هم به يك معامله بفروشد آن گاه بعضى  - 3ءله مسا

قبل از تحويل گرفتن تلف شود بيع نسبت به آن منفسخ مى شود و  از آنها

معامله را كه در برابر شى ء تلف شده واقع شده  مشترى مقدارى از بهاى

كاالى باقيمانده خيار دارد يعنى  از فروشنده پس مى گيرد و نسبت به

باقيمانده از  يتواند عقد معامله را فسخ كند و مى تواند آن را در برابرم

 .بهاء امضاء نمايد

بر فروشنده واجب است اينكه عالوه بر تسليم چيزى كه  - 4مساءله 

 اثاثى و متاعى در آن هست آن را خالى كند حتى اگر زمين فروخته اگر

را بچيند و از مشغول به زراعتى است كه وقت چيدن آن شده بايد آن 

كه بيرون بردنش از زمين مضر به حال زارع  زمين خارج سازد، هرچند

انتقال دانه هاى آن و خفه هاى آن مى ريزد  باشد نظير ذرت و پنبه كه با

آن را درآورده ، زمين  و نيز اگر در زمين سنگى دفن شده باشد بايد

 ش ممكنصاف تحويل دهد، و اگر در زمين چيزى باشد كه بيرون بردن

نيست مگر آن كه مقدارى از ساختمان آن دگرگون شود واجب است آن را 



به اين خاطر خراب شده را اصالح كند، و اما اگر  بيرون ببرد و آن چه

نشده در اينكه آيا فروشنده حق  در زمين زراعتى باشد كه وقت چيدنش

رسد چيدنش ب دارد آن را بدون دادن اجازه در زمين باقى بگذارد تا وقت

 .يا نه اشكال است و اين احتياط كه با مشترى مصالحه كند را ترك نكند

 اگر چيزى را كه نه كيل مى شود و نه وزن بخرد مى تواند - 5مساءله 

مكيل با موزون را نيز   آن را بفروشد، و همچنين جائز است قبل از قبض 

بدون شكل بيع توليت يعنى  قبل از قبض و تحويل گرفتن از فروشنده به

بخواهد با سود آن را  بهره و به همان قيمتى كه خريده بفروشد، و اما اگر

 بفروشد مشكل است و اقوى آن است كه جائز است و مكروه لكن در عين

حال احتياط ترك نشود، البته اين دروقتى است كه بخواهد آن را بغير 

د بفروشد و گرنه با سود و بدون سود بودن اشكالى ندار فروشنده اش

فروختن آن بدون كيل و وزن نيست اگر بغير از  همچنان كه اشكالى در

خلع و غيره مالك آن شده  مثال را راه ارث يا صداق و يا)) راه خريدن

 باشد بلكه ظاهرا ممنوعيت آن چه به خاطر حرمتش و چه كراهتش

قبل از  مخصوص بيع است و در غير بيع اشكال ندارد پس مى تواند

 زى از آن بدون كيل و وزن صداق و يا مزد اجير وتحويل گرفتن چي

 .امثال آن قرار دهد

  گفتار در نقد و نسيه

اگر كسى چيزى را بفروشد و تاءخير در پرداخت ثمن هنگام  - 1مساءله 

نشود آن معامله نقد است كه مشترى بايد آن را بپردازد و  عقد شرط

اهد از مشترى ثمن تسليم جنس هر وقت كه بخو فروشنده مى تواند بعد از



آن را بپردازد نمى تواند  را مطالبه كند و هر زمانى كه مشترى خواست

معامله تاءخير  از گرفتن آن امتناع بورزد، و اگر شرط كرد پرداخت بهاى

قبل از تمام شدن  بيفتد آن معامله نسيه است و بر مشترى واجب نيست

  همچنان كه اگرمدت بها را بپردازد هرچند كه فروشنده مطالبه كند،

مشترى خواست قبل از تمام شدن مدت آن را بپردازد بر فروشنده واجب 

قبول كند، و در بيع نسيه الزم است مدت بنحوى معين و مبضوط  نيست

احتمال زيادى و نقصان در آن نرود بنابراين اگر در معامله  شود كه ديگر

كنند كه سر معين نكنند و يا به نحى معين  شرط مدت بشود ولى آن را

معامله ) فالنى از سفر آيد مثال بگويند هروقت)) رسيد آن معلوم نباشد

، و )منتقل نمى شود يعنى جنس به مشرتى و بها به فروشنده(باطل است 

اقوى آن است كه معين بودن مدت در واقع بدون اينكه دو طرف عقد از 

 . آگاه باشند كافى نيست آن

  و بدون مدت بقيمتى و نسيه به قيمتى ديگراگر كاالئى را نقدا - 2مساءله 

اين كاال را به تو فروختم نقدا به ده دينار و نسية تا : بفروشد مثال بگويد

اشكال است ،  سال به پانزده دينار و مشترى هم قبول كند در بطالن آن يك

و اگر كسى بگويد صحيح است و فروشنده فقط مستحق قيمت كمتر از آن 

 كه مشترى بعد از مدت نامبرده بهارا بدهد نظريه قيمت است هرچند دو

احتياط ترك نشود، بله در بطالن معامله اشكالى  بعيدى نداده است لكن

را به تو فروختم يك ماهه به ده  نيست در صورتى كه مثال بگويد اين متاع

 .دينار و دو ماهه به دوازده دينار

م شد، جائز، نيست بهاى در معامله نسيه بعد از آن كه مدت تما - 3مساءله 



همچنين هر دينى كه مدتش سرآمده را در برابر تمديد مدت  معامله را و

مثال ده دينار را در برابر چند ماه مهلت  به اينكه از بدهكار.زياد كند

داخل مدت نسيه در برابر  دوازده دينار بگيرد، و همچنين جائز نيست در

بيع باشد و يا  ستناد همان معاملهزياد كردن مدت بها را اضافه كند چه به ا

 به صلح و جعاله و امثال آن باشد، ولى عكس اين جائز است و آن عبارت

است از اينكه بدهى مدت دارد رابطريق مصالحه و يا ابراء كم كند و نقد 

 .بگيرد

قبل از رسيدن  اگر متاعى را نسيه بفروشد جائز است همان را - 4مساءله 

 ين آن بها و يا به بهائى ديگر خريدارى كند، چهمدت و يا بعد از آن بع

اينكه برابر با بهاى اول باشد يا نه و چه اينكه معامله دوم نقد باشد و يا 

اول شرط  اين در صورتى جائز است كه بيع دوم در بيع نسيه ، و اما

 نشود، بنابراين اگر فروشنده در ضمن معامله خود بر مشترى شرط كند و

تاع را به تو مى فروشم به شرطى كه تو دوباره آن را به من اين م: بگويد

بفروشى و يا خريدار به فروشنده شرط كند كه من متاع تو را مى خرم  من

تو دوباره آن را از من بخرى چنين معامله اى بنابر احتياط  به شرطى كه

معامله اى اگر بخاطر فرار از ربا باشد  صحيح نيست ، همچنان كه چنين

 . از ناحيه مشترى  چه اينكه از طرف بايع باشد و چهجائز نيست

  گفتار در ربا

حرمت ربا به كتاب خدا و سنت يعنى كلمات معصومين عليهم السالم و 

، بلكه بعيد نيست كه از ضروريات دين باشد، و  اجماع مسلمين ثابت شده

كتاب عزيز و اخبار بسيارى در  رباخوارى از گناهان كبيره است كه در



خبر صحيح وارد  آن تشديد شده تا جائى كه از امام صادق عليه السالمامر 

هفتاد  گناه يك درهم ربا نزد خداى تعالى شديدتر است از)) :شده كه فرمود

روايت شده ) ص (رسول خدا  و از ((زنا كه همه آنها با محرم انجام شود

هفتاد گناه ربا  يا على)) :است كه در وصيتش به على عليه السالم فرمود

داخل بيت  مرتبه دارد كه كمترين آن مثل اين است كه كسى با مادر خود

و از همان جناب صلى اهللا عليه وآله و سلم كه  ((اهللا حرام جماع كند

كسى كه ربا بخورد خداى تعالى به مقدارى كه خورده درون )) :فرمود

د مى كند و اگر از راه ربا مالى به دست آور شكم او را آتش جهنم پر

قبول نمى كند و تا زمانى كه يك قيراط از  خداى تعالى هيچ عملى را از او

و نيز از  (( اليزال در لعنت خدا و مالئكه است آن ربا نزدش مانده باشد

خداى تعالى خورنده ربا )) : فرموده آن جناب صلى اهللا عليه وآله است كه

و رواياتى .(( تكرده اس و خوراننده ربا و نويسنده سند و شاهدش را لعنت

 رباى -قرضى  و ربا دو قسم است يكى رباى معاملى و ديگر رباى.ديگر

مقابل  معاملى عبارت است از اينكه جنسى را كه مثلى است بفروشى در

همان جنس با وزن بيشتر و يا به همان وزن به ضميمه چيز ديگر مثال 

 ويا به همان را بفروشى به دو تن و يا به يك من و يك درهم ، يك تن گندم

مثل اينكه يك من گندم را به نقد بفروشى به يك من  وزن با زيادى حكمى

معاملى مختص به بيع نيست بلكه  گندم نسيه ، و اقوى آن است كه رباى

امثال آن نيز جريان دارد، و حرمت اين  در ساير معامالت چون صلح و

ب عرف  معامله به حس اول اينكه جنس  قسم ربا دو شرط دارد، شرط

يا برنج يا خرما و يا  واحد باشد بنابراين هرچيزى كه به نظر عرف گندم



 انگور بر آن صادق باشد و عرف آن را يك جنس بداند جائز نيست

مقدارى از آن را در مقابل بيش از آن مقدار بفروشد هرچند كه ازنظر 

باشند، مثال گندم فروشنده معمولى يا سرخ رنگ  صفات و خواص مختلف

باشد، برنج فروشنده عنبر ممتاز و  ندم خريدار ممتاز و سفيد رنگو گ

پست و از ديگرى  برنج خريدار چمپا پست باشد، خرماى يك زاهدى و

خستاوى و ممتاز، و همچنين هر كاالى ديگرى از فروشنده ممتاز و از 

پست باشد چون به حسب نظر عرف جنس واحد است ، به خالف  خريدار

از فروشنده گندم و خريدار عدس باشد كه  اشد مثالآن جا كه دو جنس ب

شرط دوم اينكه جنس مورد .تفاضل اشكال ندارد خريد و فروش آن با

مكيل يا موزون باشد بنابراين در جنسى كه با عدد سنجيده مى شود  معامله

 . فروش مى شود ربا نيست و يا با مشاهده خريد و

دند، در نتيجه معاوضه آن دو در باب ربا گندم و جو جنس واح - 1مساءله 

يكديگر با تفاضل جائز نيست هرچند كه از نظر عرف و همچنين از  به

زكات و امثال آن دو جنسند در نتيجه جو نمى تواند  نظر شرع در باب

در اينكه آيا عدس از جنس گندم و  كمبود نصاب گندم را جبران نمايد، و

 و احتياط آن است يكى محل اشكال است ،  جو است يا نه سلت از جنس 

گندم و جو نيز قرار  در مقابل ديگرى فروخته نشود و در معاوضه با

 .نگيرند فقط مثل به مثل انجام يابد

در باب ربا هرچيزى با اصل خودش جنس واحد به حساب مى  - 2مساءله 

اسم داشته باشند مانند ارده كه اصلش كنجد است و پنير و  آيد هرچند دو

شير كه اصل آنهاست ، و خرماو انگور كه  اير مشتقات بادوغ و آغذ و س



دو فرع از يك اصل  اصل سركه و شيره از آن دو است ، و همچنين است

 . مانند فروختن پنير به كشك و كره و غير آن

گوشت حيوانات و شير و روغن آنها با اختالف حيوان مختلف  - 3مساءله 

مقابل   گوشت گوسفند را دربنابراين جائز است كه مثال يك من مى شود

يك من و نيم گوشت گاو فروخت ، و همچنين شير آن را به شير اين و 

 . روغن اين روغن آن را به

مكيل و يا  تبعيت فرع با اصل تنها در جائى است كه هر دو - 4مساءله 

مكيل يا موزون است فرعى  موزون باشند و اما اگر از اصل كه خود

تفاضل   و موزون نيست معاوضه آن با اصلش بامكيل گرفته شود كه ديگر

اشكال ندارد، و همچنين معاوضه آن فرع با جنس آن ، بنابراين معاوضه 

پنبه با نيم من پارچه و نيز معاوضه يك متر پارچه با يك متر و نيم  يك من

اشكال ندارد، و چه بسا كه جنسى در حالى مكيل و موزون  پارچه ديگر

اشد مانند ميوه در حالى كه بر درخت است و در حال ديگر نب باشدو در

در حالى كه ذبح شده و در حالى كه پس  حالى كه چيده شده ، و يا حيوان

بدون اشكال جائز است يك  از كندن پوستش گوشت درآمده ، بنابراين

دو من گوشت  لكن يك من گوشت به(گوسفند به دو گوسفند معاوضه شود 

مقابل زنده همان حيوان مثال  ت حيوان در، اما فروختن گوش)جائز نيست 

نيست ، لكن  فروختن گوشت گوسفند به ازاء گوسفند زنده ظاهرا جائز

كه بعيد نيست شامل ) دليل جداگانه دارد بلكه(حرمت آن از باب ربا نيست 

غير آن جنس نيز بشود مانند  بيع گوشت حيوانى به حيوان زنده ديگرى از

 . بل گاو زندهمقا فروختن گوشت گوسفند در



اگر چيزى چون خرما و انگور دو حالت داشته باشد حالت  - 5مساءله 

خشكى كه در حالت ترى آن را رطب مى گويند و در حالت  ترى و حالت

نان و گوشت كه چون خشك شود آن را  خشكى خرما و كشمش و همچنين

مقابل خشكش بدون تفاضل  قرمه مى گويند در جواز فروختن خشك آن در

، و اما  كالى نيست ، همچنانكه در حرمت آن با تفاضلش اشكالى نيستاش

مقابل رطب اشكال  در جواز فروختن خشك آن مثال فروختن خرما در

تفاضل و چه مثل به مثل و  نيست و احتياط آن است كه ترك شود چه با

 . بدون تفاضل

تفاوت داشتن عوضين به خوبى و بدى جنس باعث نمى شود  - 6مساءله 

آن دو با تفاضل و زيادتى كه يك طرف جائز شود بنابراين  ه معاوضهك

مثقال طالى خوب به دو مثقال طالى پست جائز نيست هرچند  فروختن يك

 .كه در قيمت برابر باشند

براى فرار از ربا در كتابها وجوهى ذكر كرده اند و من در  - 7مساءله 

هيچ يك از آن وجوه نمى تجديد نظر كردم و چنين دريافتم كه با  اين باب

و با توسل به هيچ يك از آنها ربا جائز نمى شود،  توان از ربا فرار كرد

تخلص و فرار از مماثلت و از بين  آن چه جائز است عبارت است از

تفاضل صحيح باشد پس كسى كه مى خواهد  بردن آن است تا معاوضه با

 و يا دو من گندم دو من جو يك من گندم ممتاز را كه قيمت آن برابر با

متوسل به ضم ضميمه اى مى شود در  پست است با آن معاوضه كند و

ربا  حالل گريخته نه اينكه از حقيقت از مماثلت فرار كرده و از حرام به

 . جائز نيست فرار كرده باشد كه فرار از ربا به هيچ يك از آن وجوه



 در شهرى اگر كاالئى در شهرى جزافى معامله مى شود و - 8مساءله 

 .هر شهرى حكم متعارف خود را دارد ديگر با وزن

بين پدر و فرزندش و بين شوهر و همسرش و بين مسلمان و  - 9مساءله 

ربا نيست به اين معنى كه مسلمان مى تواند از كافر حربى  كافر حربى

مسلمان و كافر ذمى ربا هست اين بود مسائلى چند  اضافه بگيرد ولكن بين

 ان شاء اهللا بعدا متعرض مى شويم لى و اما رباى قرضى كهاز رباى معام
. 
 
 

 

  گفتارر در بيع صرف

 فروختن طال به طال و يا نقره و فروختن نقره بيع صرف عبارت است از

به طال و در اين باب فرقى بين طال و نقره مسكوك و غير  به نقره و يا

شامل گالبتون كه همان ابريشم طالباف يا نقره باف  مسكوك نيست حتى

گالبتن طالئى و يا نقره اى را به مثل  است مى شود به اين معنا كه اگر

دو صورت بگيرد آن  بين طالى آن دو يا نقره آنآن بفروشند و معاوضه 

شود  معامله نيز صرف است ، و اما اگر معاوضه بين پارچه آن دو واقع

على الظاهر حكم صرف در آن جارى نمى شود و همچنين است اگر 

مقابل طال ويا نقره فروخته شود، و شرط است در صحت بيع  گالبتون در

معامله واقع بشود، بنابراين اگر در مجلس   صرف اينكه قبض و اقباض

باطل مى شود و اگر بعضى از  قابل از قبض و اقباض متفرق شوند بيع

شده صحيح و  كاال قبض بشود و مانعى نشود معامله تنها در آن چه قبض

http://www.ghadeer.org/social/Tahrir3/tahr0003.htm


در آن چه قبض نشده باطل است ، و همچنين است اگر طال و يا نقره با 

 طال يا نقره فروخته شود و ديگر غير آن دو جنس به يك معامله به چيز

متعرض نشوند معامله نسبت به طال يا نقره باطل  همه كاال قبض نشود يا

 . صحيح است  است و نسبت به آن چه از غير اين دو جنس 

اگر دو طرف معامله به اتفاق و مصاحبت يكديگر مجلس  - 1مساءله 

گر قبل از جدا هنوز بيع آنان باطل نشده ، بنابراين ا معامله را ترك كنند

 . بيع صحيح است شدن از يكديگر قبض و اقباض كنند

در معاوضه نقدين يعنى طال و نقره تقابض وقتى شرط است  - 2مساءله 

معاوضه خريد و فروش باشد اما اگر معامله ديگرى چون صلح و  كه آن

دو باشد در صحتش قبض و اقباض شرط   دار و غير آن هبه عوض 

 . نيست

اگر معامله بر اسكناس و منات و نوت و ساير اوراق بهادارى  - 3مساءله 

ما متعارف شده واقع شود چه يك طرفى باشد و چه طرفينى  كه در زمان

صرف بر آن جارى نيست ، ولكن تفاضل  ظاهر اين است كه احكام بيع

تومانى را به يازده اسكناس  به اينكه اسكناس هزار(در آن به منظورربا 

كه مى خواهد با  بنابراين است كه كسى) شد جائز نيست صد تومانى بفرو

 قرض دادن سود بدست آورد و به منظور فرار از ربا اسكناس را به

عمل حرامى انجام داده و بيع  مبلغى بيش از آن بفروشد مرتكب ربا شده و

در  او نيز باطل است ، و اگر فرض شود كه در موردى خاص معامله

ام شده باشد و اسكناس حكم چك و سفته تجارتى واقع بين طال و نقره انج

باشد در آن مورد احكام صرف جارى مى شود و ربا نيز راه  را داشته



موارد تنها فرضيه است و در امثال اين  مى يابد لكن چنين چيزى در آن

اقباضى كه در  زمان واقعيت خارجى ندارد، و به همين جهت آن قبض و

با دادن و گرفتن اسكناس صورت نمى معامله طال و نقره معتبر است 

 .گيرد

ظاهرا در تحقق قبض اين كافى باشد كه بدهى بدهكار از ذمه  - 4مساءله 

شود ديگر احتياج به قبض خارجى نيست ، بنابراين اگر زيد چند  او ساقط

است و عمرو همان را به وى به چند دينار  درهمى به عمرو بدهكار

 خود را از زيد تحويل بگيرد معامله قبل از جدا شدن دينار بفروشد و

به همين مقدار كافى است كه زيد او را  صحيح است ، و در دادن درهم ها

طرف وى خودش به  وكيل كند در اينكه درهم هايى را كه بدهكار است از

 . دهد خودش قبض 

قبل از  اگر با بيع صرف چند درهم را خريدارى كند و سپس - 5مساءله 

فروشنده بگيرد و قبض كند به آن چند دينار بخرد معامله آن كه آن را از 

نيست ، و اگر قبل از جدا شدن ازمجلس معامله اول قبض و  دوم صحيح

اول صحيح ، و اگر قبل از تقابض از  اقباض صورت بگيرد معامله

 .باطل مى شود يكديگر جدا شوند آن نيز

 دارد و به او اگر مشترى چند درهمى نقره از فروشنده طلب - 6مساءله 

قبول  و او هم با رضايت (( درهمهاى مرا تبدليل به دينار طال كن)) :بگويد

كند ذمه خود آن چند درهم نقره را مبدل به دينارهائى كه طال كند اگر 

درمقابل )) مشترى اين باشد كه من تو را وكيل كردم تا معناى اين كالم

درهم  (( دت برايم بخرىدينارهائى از خو درهم هائى كه از تو طلب دارم



دينار بفروشى صحيح است ، و  هايى را كه از تو طلب دارم به فالن مبلغ

كند و مشترى هم  گر نه بصرف اينكه رضايت دارد به اين آن را عوض

احتمال اينكه سخن طلبكار غير  قبول كند مشكل است معامله واقع شود و

 . از بيع عنوان ديگرى داشته باشد بعيد است

درهم و دينارهاى ناخالص اگر در بين عموم مردم رواج داشته  - 7له مساء

نحوى كه بدانند ناخالص است صرافى و خرج كردن آن و معامله  باشد به

گرنه جائز نيست مگر بعد از آن كه وضع آن را به  با آن جائز است ، و

احتياط آن است كه آن را بشكندهرچند كه  طرف اعالم نمايد، نزديكتر به

 . و فريب ساخته نشده باشد  منظور غش به

از آن جا كه طال و نقره از جنس ربوى هستند اگر هر يك از  - 8مساءله 

مقابل جنس خودش فروخته شود بر دو طرف معامله الزم است  آن ها در

كه گرفتار ربا نگردند به اين معنا كه  معامله را طورى واقع بسازند

در كار نياورند و اين امرى  (( رىيعنى زيادتى يكى بر ديگ)) تفاضلى

در آن  است كه بر دو طرف معامله و مخصوصا صرافها سزاوار است

اهتمام بورزند چون اگر از عمل صرافى نهى شده علتش را همين ذكر 

 .صرافان سالم از خطر ربا نيستند كرده اند كه

ضميمه اى كه بغرض فرار از مثليت است مى تواند خليطى  - 9مساءله 

نقره باشد كه خودش مستقال ماليت داشته باشد بنابراين فروختن  طال ودر 

مقابل نقره اى ديگر مثل آن جائز است هم به معادل آن  نقره ناخالص در

از ضميمه قرار دادن آن خليط فرار  و هم به بيشتر به شرطى كه مقصود

يد مقابل نقره ناخالص فروخته شود با از ربا نباشد، و اگر آن ناخالص در



در برابر خليط قرار گيرد،   بيشتر باشد تا آن مقدار زائد وزن نقره خالص 

بايد بغير  و اگر معلوم نباشد چه مقدارش خليط و چه مقدارش نقره است

مقابل جنس خودش يعنى نقره  آن جنس فروخته شود و اگر بخواهند در

وزن نقره بيشتر از  بفروشد بايد به مقدارى باشد كه اجماال بدانند وزن آن

شامل داد و ستد اشيائى كه   هست ، و اين حكم اى است كه در ناخالص 

به كار  طالكارى و يا نقره كارى شده و يا به نحوى طال و نقره در آن

 .رفته نيز مى شود

اگر نقره معينى را به نقره يا طال مثال خريدارى كند بعد  - 10مساءله 

باطل   يا نظير آن است معاملهنقره نبوده بلكه مس يا قلع و معلوم شود

است ، و نمى تواند از فروشنده بخواهد آن را عوض كند همچنان كه 

تواند او را به قبول آن ملزم كند، و اگر بعضى از آنها را  فروشنده نمى

يافت معامله نسبت به تقلبى باطل و نسبت به بقيه  تقلبى و بعضى را سالم

تبعض صفقه همه معامله را خاطر  صحيح است و مشترى مى تواند به

مى تواند آن را به  فسخ كند، فروشنده هم در صورتى كه بى اطالع بوده

اى معين  كسى كه از او خريده برگرداند همه اينها در فرضى بود كه نقره

 خريده باشد، و اما اگر نقره اى كلى در ذمه بايع را خريدارى كند در

ل گرفتن همه آن و يا بعضى از مقابل طال و يا نقره آن گاه بعد از تحوي

يافت اگر قبل از جدا شدن از فروشنده باشد فروشنده مى  آن را غير جنس

مورد معامله را بخريدار بدهد مشترى هم مى  تواند آن را پس گرفته جنس

اگر اطالعش از اينكه جنس   كند، و تواند از او بخواهد كه آن را عوض 

قبال بيان  ده باشد معامله طبق آن چهقالبى است بعد از جدا شدن از فروشن



باطل است ، اين در صورتى  شد يا در همه كاال و يا در بعضى از آن

باشد لكن  است كه كاال را غير جنس خريدارى شده بيابد، و اما اگر همان

در آن چه تحويل گرفته عيبى نظير خشونت جوهر و يا خليط و عيار 

  و امثال اينها ببيند، در فرضاز حد متعارف و يا اضطراب سكه زيادتر

اول كه كاال نقره مشخص خارجى باشد خريدار خيار دارد به اينكه همه 

برگرداند و يا همه را قبول كند، و نمى تواند تنها معيوب  جنس را بفروشد

بخواهد نيمى از همه كاال را برگرداند نه  مگر آن كه)) را برگرداند

خيار عيب ذكر شد اينجا نيز  رالبته اشكالى كه د ((خصوص معيوب را

تواند از فروشنده  متوجه است ، و نيز بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى نمى

مثمن  مطالبه تفاوت قيمت كند در صورتى كه هر دو عوض يعنى ثمن و

از يك جنس باشند مثال هر دو نقره باشند و يكى از آن دو خشونت جوهر 

اشد براى اينكه از گرفتن تفاوت داشته ب (( ناخالصى)) سكه و يا اضطراب

و اما اگر از دو جنس باشد مثال نقره را بطال  قيمت ربا الزم مى آيد،

قبل از جدا شدن از فروشنده تفاوت قيمت بگيرد و  خريده باشد مى تواند

اشكال دارد مخصوصا اگر تفاوتى كه مى خواهد  اما بعد از جدا شدن

قوى آن است كه مى تواند بگيرد ا  طال و نقره باشد لكن بگيرد از جنس 

فرض دوم كه  مخصوصا اگر تفاوت از غير جنس بوده باشد، و اما در

كاالى مورد معامله كلى در ذمه باشد و فروشنده جنس معيوب باو داده 

بعيد نيست كه مشترى مخير باشد بين اينكه همان معيوب را با همان  باشد

 از جدا شدن از او بخواهد كه دارد و بين اينكه قبل قيمت تعيين شده نگه

اما بعد از جدا شدن محل  آن را عوض كند و بدون عيب باو بدهد، و



چنين  اشكال است و آيا حق دارد تفاوت قيمت را مطالبه كند يا نه نداشتن

 حقى بذهن نزديك تر است حتى در غير هم جنس نظير نقره بطال و حتى

 . قبل از جدا شدن

ينكه انگشتر و يا گلوبندى را از ريخته گرو جائز نيست ا - 11مساءله 

خريدارى كند بطال و يا نقره ساخته نشده با وزنى بيشتر كه  سازنده آن

مقابل اجرت سازنده قرار بگيرد، بلكه يا بايد آن را به  بيشترى آن در

خريدارى كند و يا آن كه ساخته شده را  جنس ديگرى غير از طال و نقره

آن از جنس ساخته نشده آن و اجرتى را براى مقابل هم وزن  بخرد در

مثال نگين انگشتر از خود سازنده باشد و  ساختنش معين نمايد، بله اگر

انگشتر را كه مثال دو  چيزى باشد غير از جنس حلقه آن جائز است آن

مثقال نقره تا يك مثقال آن در برابر  مثقال نقره است خريدارى كند به سه

معامله فرار از ربا   به شرطى كه منظور از ايننگين قرار بگيرد البته

 .نباشد

اگر از زيد چند دينار طلب داشته باشد و در دفعاتى خورده  - 12مساءله 

او درهمهائى را گرفته باشد در صورتى كه زيد آن را به  خورده از

داده و طلبكار به عنوان دريافت طلب خود  عنوان پرداخت بدهى خود

گرفته از دينارهايش طبق قسمت  عه بهر مقدار كهگرفته باشد در هر دف

اين نيز باين  بازار روز كم مى شود، و اما اگر او بعنوان قرض داده و

مشغول و ذمه زيد نيز به دينارهاى  عنوان گرفته ذمه اش به درهمهاى زيد

ديگرى مطالبه نمايد، و  وى مشغول باشد هريك مى تواند طلب خود را از

  دو طرف بخواهد طلب خود از ديگرى را پرداختاما اينكه هريك از



مشكل  بدهى خود به ديگرى حساب كند هرچند با تراضى يكديگر باشد

محل  است ، همچنانكه فروختن يكى از آن دو نقدينه را به نقدينه ديگر

اشكال است ، پس چاره اى جز اين نيست كه با هر يك ديگرى را ازطلب 

 معامله را به شكل صلح انجام دهد نه كند و يا آن كه خود برئى الذمه

راكه به تدريج گرفته به عنوان  خريد و فروش ، بله اگر درهم هائى

امانت بوده و مجموع آن  استيفاء و نيز بعنوان قرض نبوده بلكه به عنوان

تواند  ها به حسب محاسبه برابر دينارهايش كه در ذمه زيد است رسيده مى

 و فاء به امانتهائى كه گرفته قرار دهد، آن دينارها را در هنگام حساب

مى تواند آن دينارها كه در ذمه زيد است را به درهمهاى موجود  همچنانكه

حال بايد هنگام محاسبه قيمت ها دينارها و درهمها در نظر  بفروشد و بهر

 .قبال داشته اند را نبايد در نظر بگيرند گرفته شود و اختالف قيمتى كه

مقدار معينى سكه طال يا نقره به زيد قرض بدهد و يا اگر  - 13مساءله 

برابر مقدارى معين سكه مثال فالن مقدار ليره بطور نسيه  چيزى را در

قرض و آن نسيه قيمت سكه باال رفته و يا  بفروشد و در روز سررسيد آن

تواند مطالبه كند و نبايد گران  پائين آمده باشد غير از عين آن سكه را نمى

 .رزان شدن را در نظر بگيردشدن يا ا

فروختن يك مثقال نقره خالص را به ريخته گر مثال در برابر  - 14مساءله 

مثقال نقره اى كه عيارى قيمتى دارد بشرط اينكه خريدار انگشتر را  يك

بريزدجائز است ، و همچنين جائز است اينكه به ريخته گر  براى فروشنده

ينكه بيست مثقال نقره اعال در برابر بسازد تا ا براى من انگشترى: بگويد

مثقال نقره پست به تو بفروشم ، كه در هيچ يك از اين دو صورت  بيست



 .شرطى كه منظور از اين كار فرار از ربا نباشد ربا الزم نمى آيد به

اگر مثال ده روپيه را به يك ليره منهاى يك روپيه بفروشد  - 15مساءله 

دانند روپيه به حسب نرخ روز چه است در صورتى كه هر دو ب صحيح

نتيجه بفهمند چه مقدارى استثناء شده و نيز به  نسبتى با ليره دارد و در

 .ستد فرار از ربا نباشد شرطى صحيح است كه منظور از اين داد و

  گفتار در سلف پيش خريد

سلف كه آن را سلم نيز گويند عبارت است از اينكه چيزى را بعنوان كلى 

تحويل  نقدا خريدارى كند كه فروشنده آن را بعد از مدتى ندهدر ذمه فروش

دهد برعكس معامله نسيه كه جنس در آن نقد و بهاى آن بعد از مدتى 

با كسره  (( مسلم)) شود، كه در اين معامله خريدار را معين پرداخت مى

 و كاال را (( مسلم اليه)) فروشنده را با فتحه الم و (( مسلم)) الم و بها را

به ايجاب و قبول و در  مى گويند، و اين معامله احتياج دارد (( مسلم فيه))

ايجاب  اين معامله هر يك از فروشنده و خريدار صالحيت دارند كه طرف

و قبول قرار گيرند، اگر فروشنده خواست طرف ايجاب واقع شود ايجاب 

م چنين يك وزنه گند)) :لفظ بيع و امثال آن تعبير مى كند و مى گويد را به

 فروختم به مبلغ فالن كه آن را بعد از گذشت فالن مدت و چنانى را به تو

 :قبول كردم و يا مى گويد)) :تحويل دهم ، مشترى در پاسخ مى گويد

اگر مشترى طرف ايجاب واقع شود ايجاب خود را به لفظ  ، و(( خريدم))

م صد تو را سلم و يا سلف كرد)) :مى گويد سلم يا سلف تعبير نموده و

چنانى كه بعد از گذشت فالن  تومان را در برابر يك وزنه گندم چنين و

فروشنده است مى  در پاسخ او مسلم اليه كه همان (( مدت تحويل دهى



باشد  ، و سلف كردن هر چيزى كه غير طال و نقره(( قبول كردم)) :گويد

 كه به هر مبلغى كه آن نيز غير طال و نقره باشد جائز است به اين معنا

غير آن دو جنس باشد و هم بهاء به شرطى كه جنس آن دو  هم كاال از

بها هر دو از يك جنسند مكيل و موزون  مختلف باشد و يا اگر كاال و

را در غير آن  نباشند همچنانكه سلف كردن يكى از دو جنس طال و نقره

دو جنس و نيز سلف كردن يكى از آن دو در يكى از آن دو مطلقا جائز 

قابل ضبط  به طال باشد و چه به نقره ، و چيزى كه صفاتش  ، چهنيست

نيست و به خاطر همان صفات است كه رغبت مشترى به آن و همچنين 

  و زياد مى شود و جز از راه مشاهده آن صفات تشخيص  بهاى آن كم

لوء و مزرعه و زمين و نظائر آن  داده نمى شود، نظير جواهر و لوء

كاال بخاطر  عنا كه صفات خوب و بد آن كه قيمتممكن است ، به اين م

 اختالف آن مختلف مى شود به مقدارى كه طرفين بدانند چه خريدند و چه

فروختند نه به مقدارى كه آن را عزيز الوجود كند ممكن است ، مانند ميوه 

حبوبات چون گندم و جو و برنج و امثال آن بلكه حتى  باغ و بستان و

و بادام و امثال آن و نيز مانند انواع  غ و گردوشمردنيها چون تخم مر

تركيباتش كه  حيوان و جامه و نوشيدنيها و داروها چه مفردات آن و چه

 . سلف كردن آن ها جائز است

   : در بيع سلف چند شرط است

اول اينكه جنس و خصوصيات كاالى مورد معامله را به مقدارى كه 

ينكه قبل از جدا شدن دو طرف معامله ا: دوم .بيان كنند جهالتى باقى نماند

معامله را بفروشنده بدهد، پس اگر  از يكديگر در همان مجلس خريدارى



صحيح و در بقيه  مقدارى از بهاء را بپردازد معامله فقط بهمان مقدار

فروشنده  باطل است ، و اگر بهاى معامله طلبى باشد كه خريدار در ذمه

 نمى تواند آن را بهاء قرار بدهد و دارد اگر مدت آن طلب هنوز نرسيده

سر آمده باشد على الظاهر جائز است آن را بهاء قرار دهد هرچند  اما اگر

اشكال نيست ، پس نزديك تر به احتياط آن است كه  كه اين كار خالى از

وجهى كلى در ذمه مشترى قرار  چنين نكنند و اما اگر بهاى معامله را

كنند از آن   وى در ذمه بايع دارد حسابدهند آن گاه آن را با مالى كه

اينكه مقدار كاالى مورد سلف با معيار خودش : سوم .اشكال سالم مى مانند

اينكه مدتى كه : چهارم .كيل است و يا وزن و يا شماره معين گردد كه يا

گذشتن آن كاال را تحويل دهد با معيارى مضبوط كه  فروشنده بايد بعد از

 سال و امثال آن معين كنند و اگر مدت سر آمد را يايا روز است يا ماه و 

باطل است ، و در  فصل درو و يا چيدن و امثال آن قرار دهند معامله

مدتى كه مقرر مى كنند فرقى نيست بين اندك آن چون يك روز و نصف 

اين كه كاالى مورد معامله : پنجم .و بين بسيار آن چون بيست سال  روز

يد و هنگام پرداخت و در شهرى كه قرار مى رس چيزى باشد كه در سر

يافت بشود و جنسى نباشد كه در آن  گذارند يا شرط مى كنند پرداخته شود

 .نايابيش ايمن باشند زمان و آن مكان ناياب شود بلكه تسليمش مقدور و از

 احتياط آن است كه در بيع سلف شهرى كه بايد كاال در آن - 1مساءله 

ند مگر آن كه شواهدى در كار نباشد كه براى تحويل شود را معين كن

مسلم و يقينى كند كه محل تحويل جنس همان محل  خريدار و فروشنده

 تعيين آن محل الزم نيست معامله و يا فالن شهر است كه در اين صورت
. 



اگر مدت تحويل را يك و يا دو ماه قرار دهند در صورتى كه  - 2مساءله 

ده باشد مدت يك و يا دو ماه هاللى خواهد بود در اول ماه بو وقوع معامله

و تماميت ماه توجه نمى شود، و اگر در  نه مدت شصت روز، و به كمبود

ماه اول تلفيق شود به  بين ماه بوده اقوى آن است كه ايامى از ماه دوم به

اول فوت شده به روى ايام بعد  اين معنا كه از ماه بعدى ايامى كه از ماه

واقع شود و  ب مى كنند، مثال اگر معامله در روز دهم ماهاز معامله حسا

مهلت تحويل هم يكماه باشد دهم ماه بعدى مدت سر مى رسد و همچنين 

تحويل سى  ماه بوده باشد، در نتيجه چه بسا مى شود كه مدت اگر چند

 روز نمى شود براى اينكه ماه اول بيست و نه روز بوده ، لكن نزديكتر به

ت كه با هم توافق و سازش كنند چون بعضى ها فتوى داده احتياط اين اس

 .فرض باال سى روز شمرده شود اند كه بايد در

اگر سر رسيد مدت را ماه جمادى يا ماه ربيع قرار دهند كه  - 3مساءله 

جمادى اولى و ثانيه و ربيع اول و ثانى و قيد كنند كه  هر يك دو ماهند

شد قرار آن دو طرف حمل به نزديك سررسيد با كدام جمادى و كدام ربيع

پنج شنبه و يا جمعه قرار دهند  تر مى شود، و همچنين اگر سررسيد را

اول و اولين روز پنج شنبه يا جمعه  اولين جزء از هالل ماه در فرض

 .درفرض دوم مهلت سر مى رسد

قبل از فرا رسيدن  اگر كاالئى را به بيع سلف خريدارى كند - 4مساءله 

اينكه به  واند آن را بفروشد نه به فروشنده و نه به غير او، چهمدت نمى ت

 همان بهاى اول باشد و چه به بهائى ديگر و چه اينكه مساوى با آن باشد و

يا كمتر و يا بيشتر، بله بعد از آن كه مدت فرا رسيد مى تواند آن را 



اشد چه كاال را از فروشنده تحويل گرفته باشد يا نگرفته ب بفروشد چه اينكه

بفروشد و چه بغير او، چه به جنس بهائى كه خود  بخواهد بفروشنده

برابر با آن بها باشد و چه كمتر يا بيشتر   ديگر چه پرداخته و يا به جنس 

 .به شرطى كه مستلزم ربا نباشد

تحويل خريدار  اگر فروشنده بعد از فرا رسيدن مدت كاال را - 5مساءله 

ث صفت و يا مقدار كمتر از آن چيزى كه بدهد و خريدار آن را از حي

ببيند واجب نيست آن را قبول كند، واما اگر مثل آن يافت واجب  خريده

ساير ديون نيز چنين است ، و همچنين است   كند همانطور كه است قبولش 

كه خريدارى كرده باينكه  اگر آن كاال را مافوق و بهتر از آن كاالئى يافت

كمالى زائد، و اما   شده را داشته باشد باضافههمه صفات كاالى خريدارى

 در غير اينگونه اختالفها مثل اينكه اسب چموشى را به بيع سلف خريده

تحويل دهد، و يا فرضا يك  باشد و فروشنده بخواهد اسب تربيت شده بوى

تحويل دهد  خروار گندم خريده باشد و فروشنده بخواهد بيشتر از آن را

 . اجب نيستعلى الظاهر قبول آن و

اگر هنگام سررسيد مدت فروشنده به بيع سلف بخاطر عارضه  - 6مساءله 

حاصل زراعت او را از  نتواند جنس را تحويل خريدار دهد مثال آفتى اى

شود و  بين ببرد و يا او نتواند آن را به دست بياورد و يا در شهر ناياب

در كار باشد تا ممكن هم نباشد از شهر ديگر وارد كند و يا عذر ديگرى 

بگذرد مشترى داراى خيار مى شود مى تواند معامله را فسخ نموده  مدت

سرمايه اى را كه پرداخته پس بگيرد، و يا آن كه  بهائى را كه داده و

به تحويل جنس بشود، و بنابر اقوى  صبر كند تا زمانى كه فروشنده ممكن



 بپردازد كه مدت روزى را نمى تواند فروشنده را ملزم كند باينكه قيمت

 .تحويل سر مى رسد

  گفتار در مرابحه و مواضعه و توليه

يكى اينكه كارى : آن چه را دو طرف معامله انجام مى دهد دونحو است 

انجام ندهند يعنى تنها كاالى مورد معامله و بهاى  به جز مقاوله و گفتگو

ه و آيا فروشنده خودش چند خريد آن را معلوم كنند و سخنى درباره اينكه

معامله را بر  در اين معامله سود مى برد و يا زيان به ميان نياورند، و

روى كاالئى معين و يا بهائى معين واقع مى سازند اين قسم خريد و 

دوم اينكه سود يا .مساومه مى گويند كه بهترين نوع معامله است  فروش را

 كه خريد نداشتن لحاظ شود، در اين صورت است زيان از لحاظ داشتن و

كه فروشنده كاال را بهمان مبلغ كه  يكى اين.و فروش سه قسم پيدا مى كند

اينكه كاال را ارزانتر از  خودش خريده به اضافه سودى معين بفروشد، دوم

بفروشد،  قيمت خريد بفروشد، و سوم اينكه بهمان مبلغ بدون كم و كاست

 ه يعنى به كمتر ازكه اولى بيع مرابحه يعنى داراى سود و دوم بيع مواضع

خريد و سومى بيع توليت ناميده مى شود، و در تحقق اين عناوين ناچار 

معين كنند كه كداميك از اين سه عنوان را در نظر  بايد طرفين معامله

اول مقدار سود، و در قسم دوم مقدار  دارند و نيز ناچار بايد در قسم

م ، و در قسم دوم اول بگويد قبول كرد در قسم. نقصان را معلوم كنند

ام با فالن مقدار كاست  اين كاال را بهمان مبلغ كه خريده: فروشنده بگويد

خريده ام به  به تو فروختم و در سومى بگويد اين كاال را بهمان مبلغى كه

 . تو فروختم



اين كاال را : اگر فروشنده در قسم اول يعنى بيع مرابحه بگويد - 1مساءله 

 با سود ده درصد، و در قسم دوم بگويد با نقيصه تو فروختم صد تومان به

اگر درحال معامله بداند كه باالخره به چه بهائى فروخته معامله  ده در صد

صحيح است ولى با كراهت ، بلكه در صورتى كه هم كه  اش بنابر اقوى

ويا كم شدن نقصان بهاى معامله چقدر مى  نداند بعد از ضميمه شدن سود

 . وت نيستشود صحت خالى از ق

اگر پول رائج در بازار چند قسم باشد كه قيمت آن ها با  - 2مساءله 

صرف كردن آن مختلف باشد الجرم بايد در هنگام معامله معين  يكديگر و

پول چقدر  پول رائج مى فروشد و مى خرد و صرف آن كنند كه با كدام

عين مى شود، و همچنين الزم است شروط معامله و مدتى را اگر دارد م

ديگرى كه چون شروط و مدت بخاطر آن قيمت معامله  كنند و هرچيز

 .تفاوت پيدا مى كندرا ذكر كنند

اگر كاالئى را با بهائى معين خريدارى كرده و كارى كه باعث  - 3مساءله 

قيمت آن باشد بر روى آن انجام نداده باشد وقتى مى خواهد آن را  زيادى

ليه بفروشد راءس المالش همان بهائى مواضعه و يا تو به بيع مرابحه يا

نيست بگويد به بهائى ديگر خريده ام ، و  است كه خود او پرداخته جائز

آن اضافه شده اگر آن كار  اما اگر كارى بر روى آن انجام داده كه قيمت

مثال اگر  را خودش كرده باشد جائز نيست مزد كارش را روى بها بكشد

تومان بوده بگويد من اين را صدو ده صد تومان خريده و مزد عملش ده 

 المالم صدو ده تومان است ، بلكه عبارت  خريده ام و يا راءس  تومان

بگويد قيمت خريد اين كاال صد تومان است منتهى  صادق او اين است كه



اگر آن كار را اجيرى انجام  بقدر ده تومان روى آن كار كرده ام ، و اما

براى من  ه بهاء نموده بگويد كه اين كاالداده جائز است مزد او را ضميم

به مبلغ صد و ده تومان تمام شده ولى جائز نيست بگويد صدو ده تومان 

ام و يا راءس المالم صدو ده تومان بوده ، و اگر جنس معيوبى  خريده

عيبى كه داشته از فروشنده ارش يعنى تفاوت  بخرد و سپس بخاطر خيار

تواند واقع قضيه را به مشترى  م مىقيمت صحيح و معيوب را بگيرد ه

كند و بگويد  بگويد و هم مى تواند مقدار ارش را از پولى كه داده كم

راءس المالم فالن مقدار بوده است و جائز نيست هنگام خبر دادن از ثمن 

بهاى معامله همان بهاى اولى را بدون كم كردن ارش را نام ببرد، و اما  و

 معامله به مبلغى معين تمام و انجام شد از باباز آن كه  اگر فروشنده بعد

تفضل مقدارى از ثمن را به مشترى ببخشد مشترى وقتى ميخواهد آن را 

  المال بفروشد مى تواند همان ثمن اصلى را خبر دهد و بخشش  به راءس

 .فروشنده خود را كم نكند

يشتر جائز است متاعى را بفروشد و همانرا دوباره با قيمتى ب - 4مساءله 

بخرد به شرطى كه در معامله اول اقدام به معامله دوم شرط  و يا كمتر

باشد هرچند كه در نيت آن دو باشد هر دو  نشود كه اگر شرط نكرده

براى كسى كه مى  معامله صحيح و جائز است ، و اين خود حيله اى است

 كند كاال خواهد سرمايه خريد خود را بافروش كاال به مبلغى اضافى زياد

را به پسر خود مى فروشد به مبلغى بيش از آن چه خريده و سپس آن را 

مبلغ مى فروشد و به مشترى خبر ميدهد كه راءس المالم درخريد  به آن

صورتى كه معامله اش با پسرش جدى باشد در  فالن مبلغ بوده و او در



حال فروشش به آن مبلغ اضافى  اين خبرش هرچند دروغ نگفته و در هر

ارتكابش جائز  ست لكن خيانت و غش نسبت به فروشنده است كهصحيح ا

باشد  نيست ، بله اگر اين كار با توطئه قبلى و به منظور حيله انجام نشده

 . جائز است و هيچ محذورى در آن نيست

اگر معلوم شود كه فروشنده در اخبار به راءس المالش دروغ  - 5مساءله 

باطل نيست لكن  معامله ((فته نخريده بودو كاال را به آن مبلغى كه گ)) گفته

 مشترى خيار پيدا مى كند اگر خواست معامله را با همان بها امضاء كند و

اگر خواست فسخ مى كند، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه فروشنده 

باشد و يا اشتباه كرده باشد و ياغلطى را مرتكب شده  عمدا دروغ گفته

كاال خيار مشترى ساقط مى شود يا نه  شدنباشد، و آيا در صورت تلف 

 . اشكال است ، و ساقط نشدن آن بعيد نيست

اگر تاجر كاالئى را به دالل بدهد كه آن را به فالن قيمت به  - 6مساءله 

برساند و اگر زيادترفروخت از آن خودش باشد مثال به او بگويد   فروش

 و زيادتر از ده تومانتومان بفروش كه راءس المال من است  اين را به ده

مال خودت در اين صورت جائز نيست آن را به بيع مرابحه يعنى با سود 

 المال را همان ده تومان قرار داده مقدارى را بعنوان  راءس  بفروشد يعنى

آن است كه يا آن را بعنوان مساومه يعنى  سود بر آن بيفزايد، بلكه الزم

د بفروشد و يا واقع مطلب را المال و مقدار سو بدون ذكر مقدار راءس

در مقابل آن ده تومان از من مى  براى مشترى بيان كند و بگويد كه تاجر

صورت  خواهد و من فالن مقدار سود براى خودم مى خواهم ، كه در اين

 از آن خودش خواهد بود و اگر  اگر زيادتر از ده تومان بفروشد زياديش 



ح و همه ده تومان از آن تاجر ده تومان بفروشد معامله اش صحي بهمان

نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط اين  است و خود او چيزى مستحق

از ده تومان بفروشد  است كه تاجر او را راضى كند و اما اگر به كمتر

 . بيع او فضولى است كه موقوف به اجازه تاجر است

ائز است اگر كسى كاال و يا خانه و يا چيز ديگرى را بخرد ج - 7مساءله 

در آن معامله و بهمان مبلغى كه داده شريك خود كند يا با  ديگرى را

مثالثه باينكه يك سوم بها  بگيرد و يا به مناصفه باينكه نصف بها را از او

كند و يا به نسبتى غير اين دو،  را از او گرفته و در يك سوم كاال شريكش

به او بگويد تو را  نىو اين كار را جائز است با لفظ تشريك انجام دهد يع

مقابل نصف بهاء و يا ثلث آن  در اين كاال شريك كردم كه نصف آن در

بگويد قبول كردم ، و اما  در برابر ثلث بهاء از آن تو باشد و او در پاسخ

نيست كه  اگر اسمى از نسبت نبرد و تنها بگويد تو را شريك كردم بعيد

عمل بيع است و يا عنوان  ناين عبارت منصرف به مناصفه باشد، و آيا اي

 . است مستقل دارد؟هردو محتمل است و بنابراينكه بيع باشد بيع توليت

  گفتار در فروش ميوه جات

فروختن خرما برباالى نخل و ساير ميوه ها بر روى درخت را در عرف 

نامندكه شامل فروختن زراعت و سبزيجات نيز مى  امروز ضمان مى

 .شود

قبل از آن كه  وه بر باالى نخل و ساير درختانفروختن مي - 1مساءله 

قبل از شروع به رسيده شدن براى  ظاهر شود و همچنين بعد از ظهور و

در مدت دو سال و  يك سال جائز نيست بدون ضميمه ، و اما فروختن آن



بعد  باالتر و همچنين فروختن يكساله آن با ضميمه چيز ديگر است ، و اما

سال و يا با ضميمه  سيده شدن و يا براى دواز ظهور آن و شروع به ر

محل اختالف است اقوى  فروختنش بدون اشكال است ، و بدون اين سه قيد

 آن است كه با كراهت جائز است ، و بعيد نيست كه كراهت اين معامله

مراتبى داشته باشد يعنى هر چه به رسيدن نزديكتر شود كراهتش كمتر 

 .شود

 رسيدن در خرما قرمز شدن و يا زرد شدن عالمت شروع به - 2مساءله 

بسته شدن هسته پس از ريختن گل آن است به طورى كه  آن و در غير آن

 .از آفت ايمن شده باشد

درضميمه اى كه ذكرش گذشت هرجا مورد حاجت شد معتبر  - 3مساءله 

باشد كه اوال فروختن آن به تنهائى جائز باشد و در ثانى  است اينكه چيزى

باشد، و از چيزهائى كه مى تواند ضميمه واقع   ملك مالك ميوهاينكه در

ميوه درخت و ميوه را با هم  شود تنه خود درخت است به اينكه صاحب

فروختن  بفروشد، و در اين صورت آيا معتبر است كه مقصود اصلى

 . درخت و ميوه تابع آن باشد يا نه ؟اقوى آن است كه معتبر نيست

گل درآمده باشد جائز است  ز ميوه هاى باغ ازاگر بعضى ا - 4مساءله 

گل درآمده و آن چه بعدا در همان سال  ميوه همه باغ يعنى آن چه فعال از

سال بفروشد، چه اينكه از يك درخت باشد يا چند  مى آيد را براى يك

نوع باشند و يا انواع مختلف  درخت و چه اينكه درختان ميوه همه از يك

باغى ديگر كه  است ميوه رسيده يك باغ را با ميوهباشد، و همچنين جائز 

 . نرسيده فروخت



اگر درختى در سال دو نوبت ميوه بياورد ظاهرا همين به  - 5مساءله 

قبل از  سال است در نتيجه جائز است ميوه دو نوبت آن را منزله دو

 .  فروخت ظهور و پيدايش 

روخت و پس از آن اگر ميوه يكسال و يا چند سال درخت را ف - 6مساءله 

اول كه  درخت را به شخص ديگر بفروشد معامله باشخص تنه و ريشه

ميوه را خريده باطل نمى شود در نتيجه ريشه و تنه درخت بدون ثمره چند 

منتقل به مشترى دوم مى شود، و اگر جاهل باشد به اينكه ميوه به  ساله

ع ميوه نه با اختيار فسخ پيدا مى كند و همچنين بي ديگرى فروخته شده

باطل مى شود و نه با مرگ مشترى آن بلكه ملكيت ميوه با  مرگ فروشنده

ملكيت ريشه و تنه با مرگ فروشنده منتقل به  مرگ خريدار به ورثه او و

تنه اى كه يك سال يا چند سال  ورثه او مى شود، همان تنه مسلوب المنفعه

 ميوه اش

 . متعلق به ديگرى است

ه را بعد از ظهور و يا بعد از شروع به رسيدن اگر ميو - 7مساءله 

 كه در باب قبض گفتيم)) قبل از تحويل دادن آن به مشترى  بفروشد سپس

آفتى آسمانى چون تگرگ و يخ  (( تحويل در مثل آن به معناى تخليه است

آفتى زيمنى چون طوفان آن را از بين ببرد خسارت متوجه  زده گى و يا

شدن و به سرقت رفتن و آفتهاى ديگر   غارتفروشنده است ، و ظاهرا

كننده ميوه شخصى معين  نظير اينها نيز ملحق به آفت است ، بله اگر تلف

بدل آن  باشد مشترى مخير بين فسخ و امضاء معامله است اگر امضاء كرد

تحويل  ميوه را از شخص تلف كننده مطالبه مى كند، و اما اگر تلف بعد از



ال مشترى است و مشترى حق ندارد آن را از دادن باشد خسارت از م

 .كند بايع مطالبه

مثال يك سوم و  جائز است فروشنده ميوه سهمى مشاع از ميوه - 8مساءله 

يا يك چهارم آن را و يا مقدارى معين چون يك من و يا دو من را براى 

استثناء كند همچنانكه جائز است ميوه يك درخت معين را و خرماى  خود

عين را براى خود استثناء كن ، و اگر باغ با درخت دچار نخل م يك

صورت اول كه مقدارى را بطور مشاع استثناء   شود در كسادى و نقص 

كل ميوه ها از سهم فروشنده نيز كاسته مى  كرده به نسبت آن مقدار با

استثناء كرده احتياط آن  شود، و در فرض دوم كه درختى و نخلى معين را

 .گر مصالحه كننداست كه با يكدي

نخل را بهر  جائز است فروختن ميوه بر درخت و خرما بر - 9مساءله 

چه  چيزى كه صحيح باشد در انواع بيعها بهاء قرار گيرد چه نقدينه باشد و

اعمال و  كاال و چه چيز ديگر، بلكه جائز است آن را فروخت به منافع و

را به خرما فروخت نخل  امثال آن دو، بله جائز نيست خرماى بر باالى

نخل باشد و يا خرماى نخل ديگر باالى آن و  چه اينكه خرماى همان

نامند، و نزديكتر به احتياط آن  خرماى چيده شده كه آن را بيع مزاينه مى

نخل بدانيم كه نبايد آن  است كه ميوه ساير درختان را نيز ملحق به خرماى

 قوى است ، بلهرا به جنس خودش فروخت هرچند كه ملحق نبودنش ا

اقوى آن است كه ميوه درختى را جائز بفروشد به مقدارى ازميوه همان 

 . درخت

جائز است اينكه ميوه خريدارى شده خود را بفروشد به  - 10مساءله 



كمتر از آن چه خريده چه قبل از تحويل گرفتن آن و چه بعد  زيادتر و يا

 . از آن

 آن كه ظهور يافته باشد تخم افشان زراعت را قبل از - 11مساءله 

جائز نيست بفروشد، و در اينكه آيا ) زمين سردرآورده باشد باصطالح از(

وجهى است ، و در جواز اينكه آن را به تبع  صلح بر آن جائز است يا نه

باشد و خريدار شرط كند  زمينش بفروشد البته به اين معنا كه زمين كاال

، و اما بعد از ظهور و پيدايش اشكال هست  كه زراعت هم از آن او باشد

كه اگر مشترى آن را به  سبزى آن جائز است بعنوان علف فروخته شود

قبل از پيدايش سنبل آن را بچيند، چه وقت  اين عنوان خريده باشد بايد

در صورتى است كه مدت  چيدنش شده باشد و چه نشده باشد، البته اين

نكرده باشند   اما اگر ذكر مدتباقيماندنش در زمين را معين كرده باشند، و

خريدار مى تواند از چيدن آن تا رسيدن وقت چيدنش خوددارى كند، و 

زمان چيدنش رسيد بر مشترى واجب است آن را بچيند مگر آن كه  وقتى

راضى باشد، و اگر راضى نباشد و مشترى هم  فروشنده بر باقيماندنش

 بچيند و نزديكتر به احتياط خودش آن را اقدام بچيدن آن نكند بايع مى تواند

بگيرد، و نيز مى تواند آن  آن است كه اگر امكان دارد قبال از حاكم اجازه

كند اجاره  را در زمينش باقى بدارد و از مشترى مطالبه اجاره زمين خود

آن مدت زائدى كه در زمينش مانده ، و اگر ماندنش در زمين نقصى بر 

به آن را بكند، و اگر آن را نچيند تا به باشد مى تواند مطال آن وارد آورده

ملك مشترى است و يا ملك خريدار و يا هر دو  سنبله بنشيند آيا آن سنبله

طرفين مصالحه كنند،  در آن شريكند؟وجوهى است و احوط اين است كه



اصل  همانطور كه فروختن زراعت بعنوان علف جائز است فروختن آن از

بشرط قطع كردنش ، كه در اين صورت نيز جائز است نه بعنوان علف و 

مشترى است اگر خواست بعنوان علف آن را مى چيند و اگر  زراعت ملك

 .سنبل كند خواست باقى مى گذارد تا

قبل از بسته  فروختن سنبل قبل از پيدا شدن و روئيدنش و نيز - 12مساءله 

شدن دانه آن جائز نيست ، و بعد از بسته شدن دانه جائز است چه 

مانند جو باشد كه دانه هايش پيدا و بدون غالف است يا زراعتى  عتىزرا

پوشش دارد، چه اينكه سنبل تنها مورد معامله  چون گندم كه دانه هايش

بعد از درو، و فروختن آن بدانه اى  باشد و چه با بوته آن چه سر پا و چه

هاى بگندم و سنبل از جنس خود آن به اينكه مثال سنبلهاى زمين گندمى را

زمين جوى را بجو بفروشد بنابراحتياط جائز نيست ، و اين همان معامله 

شامل  است كه در اصطالح آن را محاقله مى نامند، و در اينكه محاقله اى

اشكال است ، لكن  فروختن سنبله گندم به جو و سنبه جو به گندم هم بشود

 وى آناحتياط ترك نشود خصوصا در فروختن سنبله جو به گندم ، و اق

است كه اين حكم شامل غير گندم و جو از قبيل برنج و ذرت و غير آن 

اگر جارى بدانيم به احتياط نزديك تريم ، بله اقوى  دو نمى شود هرچند كه

هموزن گندمى كه از آن به دست آيد  آن است كه جائز نيست سنبله را به

 .بفروشند

  بادنجان و خربزه رافروختن ميوه هاى جاليزى امثال خيار و - 13مساءله 

قبل از درآمدن از گل جائز نيست ، و بعد از درآمدن و منعقد شدن آن 

شكل يك چين و دو چين مشخص فروخت و اما اينكه  جائز است آن را به



شامل چه خيارهائى مى شود  يك چين از خيار مثال چه مقدار است و

آن ها  زتشخيص آن با عرف و عادت جاليزكاران است و ظاهرا آن چه ا

 .بعنوان نوبر برداشت مى شود يك چين بحساب نمى آيد

فروختن ميوه جاليزى چون خيار و خربزه وقتى جائز است  - 14مساءله 

شده باشد و معلوم شود در زير برگها چه قدر خيار هست ، و  كه مشاهده

زير برگها پنهان شده مشاهده نشود ضررى ندارد  اينكه بعضى از آنها در

خيارها و يا همه آنها بحد چيدن ضررى  كه نرسيدن بعضى ازهمان طور 

 .ندارد

اگر حاصل جاليز چيزى است كه مقصود اصلى قسمت  - 15مساءله 

 مانند هويج و شلغم جواز فروختن آن قبل از كندنش زيرزمينى آن است

مشكل است ، بله در مثل پياز كه قسمت پيداى آن نيز مطلوب است جائز 

به تنهائى و نيز منضم به آن چه در زير زمين  قسمتاست فروختن همان 

 . است

جائز است فروختن پيازچه و تره و نعناع بعد از آن كه باال  - 16مساءله 

چين و دو چين ، و همچنين برگ درخت توت و درخت حناء  آمد به يك

تشخيص دهنده اينكه يك چين  آن هم به يك چين و دو چين و مرجع و

شامل چه برگهائى مى شود عرف و عادت است  ءبرگ توت يا برگ حنا

صحت معامله نيست بعد از آن  و از بين رفتن بعضى از برگها مضر به

نرسيده  كه مقدارى براى چيدن موجود باشد هرچند كه وقت چيدن آن مقدار

 .باشد كه آن مقدار موجود ضميمه آن چه موجود است به نسبت مى شود

 يا زراعتى ملك دو نفر باشد كه مثال هر اگر نخلى يا درختى - 17مساءله 



آن را مالك باشد جائز است هريك سهم شريك خود را با تخمين  يك نصف

باين طريق كه مجموع ميوه دو سهم را تخمين  معلوم نموده از او بخرد،

تقبل مى كند كه همه ميوه ها از آن او باشد و آن گاه نصف  زده خريدار

هد حال چه اينكه بعد از چين نصف بدست بد همان مجموع تخمينى را بوى

از آن كه اين معامله در  آمده زيادتر از نصف تخمين شده باشد يا كمتر

 صورت راضى بودن شريك صحيح است ، و ظاهرا اين معامله يك نوع

معامله مستقلى غير از بيع و صلح و امثال آن است ، همچنانكه ظاهرا اين 

 به هر تعبيرى كه مقصودشان را ندارد پس طرفين معامله صيغه خاصى

مقصود را از آن تعبير بفهمد مى  به وضوح برساند و عرف هم همان

 .توانند صيغه را جارى كنند

اگر كسى از كنار نخل و يا درخت ميوه اى بگذرد و  - 18مساءله 

آن جا خوردن ميوه نباشد جائز است ازآن ميوه به  مقصودش از عبور از

ولى نمى تواند چيزى از آن را   و سير شود بخوردمقدارى كه احتياج دارد

ميوه اى را ضايع كند  با خوب ببرد، و نيز نمى تواند شاخه اى را بشكند يا

 و ظاهرا فرقى بين ميوه هاى ريخته شده زير درخت و ميوه باالى درخت

نيست ، و نزديك تر به احتياط آن است كه در خوردن به مقدارى اكتفاء 

 .راهت مالك پيدا نشودك كند كه علم به

  گفتار در فروش حيوان

هر حيوانى كه در ملك فروشنده باشد همان طور كه مى تواند  - 1مساءله 

بفروشد مى تواند سهمى نظير نصف يا چهار يك آن را  همه آن را

سر و يا پوست و يا دست و پا و يا  بفروشد، اما بعضى معين آن نظير



گوشت حيوان حالل  د در صورتى كهنصفى كه مثال سر در آن قرار دار

حالل گوشت است كسى آن را به منظور  و خوردنى نباشد و يا اگر

باربرى آن و گرداندن سنگ  گوشتش نمى خرد بلكه منظور سوارى و

حيوان حرام   جائز نيست ، بله اگر عصارى و امثال آن است فروختنش 

 همچنين است گوشت قابل تذكيه باشد جائز است پوست آن را بفروشند و

و االغ كه مقصود از آنها گوشت آنها نيست كه اگر بخواهند براى  اسب

فروختنش جايز است ، اما اگر مقصود از ذبح آن خودش  پوستش ذبح كنند

مثل حيواناتى كه قصابها مى خرند و مردم گوشت آنها را  و گوشتش باشد

ز است ، قسمت معينى از الشه آن جاي از آنان مى خرند ظاهرا فروختن

قسمت خريدارى خود را  بنابراين اگر فروشنده حيوان را ذبح كرد مشترى

مال  بر مى دارد، و اگر زنده آن را فروخت مشترى نسبت به آن چه

اوست در بهاى آن شريك است به اين معنا كه معلوم كنند اگر اين حيوان 

نسبتى قيمت سر و پوست آن مثال در مقابل قيمت بقيه اش چه  ذبح شده بود

كه فروشنده گرفته سهم وى مى شود، و  داشت به همان نسبت از بهائى

گوشتى را بفروشد و سر و  همچنين است در جائى كه فروشنده حيوان

شوند و يكى از  پوست آن را استثناء كند، و يا دو نفر يا چند نفر شريك

شركاء هنگام خريدن شركت خود را مشروط كند به اينكه مثال سر و 

حيوان و يا كله پاچه آن را باو بدهند و يا كسى كه حيوانى را  پوست

پوستش مثال با خود شريك سازد،كه معامله در  خريده ديگرى را در سر و

است اگر حيوان ذبح شد  همه اينها كه منظور ذبح حيوان است صحيح

همانطور كه  شريك معين قسمت اختصاصى خود را بر مى دارد و گرنه



 . گفتيم شريك است

حيوانى را باشركت من بخر : اگر شخصى به ديگرى بگويد - 2مساءله 

وكيل آن حيوان  توكيل او است در خريدن گوسفند، بنابراين اگر همين كالم

را به حسب دستور وى خريدارى كند حيوان مشترك بين آن دو است به 

 ، مگر آن كه پيشنهاد كننده خالف دو نصف را تصريح كند دو نصف

، و اگر ماءمور (( و مرا يك پا شريك كن حيوانى را بخر: يدمثال بگو))

تواند آنرا از وى مطالبه  حيوان را خريد و بهاى سهم آمر را هم داد نمى

اين بود كه  كند مگر آن كه قرينه اى در كار باشد كه بفهماند منظور آمر

سهم وى از بهاء را نيز از طرف او بپردازد مثال ماءمور در نقطه اى 

بوده و فروشنده هم تا همه پول را نمى گرفته حيوان را نمى  از آمردور 

معناى پيشنهاد آمر همين است كه سهم من از بهاى )) داده در اين صورت

مى تواند پولى را كه به حساب  و خريدار ((حيوان را از طرف من بپرداز

 .او پرداخته از او مطالبه كند

 
 
 

  گفتار در اقاله

ن فسخ و بهم زدن معامله از دو طرف معامله است ، و اقاله درحقيقت هما

بخالف )) نكاح راه دارد، و اقرب اين است كه اقاله در همه عقود غير از

هر عبارتى كه در بين اهل  ارث برده نمى شود، و اين اقاله با ((خيار

مثل اينكه طرفين بگويند  زبان مقصود را بفهماند تعبير و واقع مى شود،

كردم و  يا فسخ كرديم ، يا يكى بگويد من معامله را اقالهاقاله كرديم 



ديگرى بگويد من نيز قبول دارم ، بلكه ظاهرا تقاضاى يكى از ديگرى و 

گرفتن ديگرى در اقاله كفايت مى كند، و در اقاله معتبر نيست كه با  پس

شود، و ظاهرا بطور معاطالت نيز واقع مى شود يعنى  عبارت عربى واقع

فروشنده پول را برگرداند و فروشنده جنس  خريدار جنس را و يابه اينكه 

 .پول او را پس بگيرد بدون اينكه لفظى به ميان آورند را و خريدار

اقاله كردن با پولى و بهائى بيش از بهاى معامله و يا كمتر از  - 1مساءله 

نيست ، پس اگر مشترى جنس را در برابر گرفتن بهائى بيشتر  آن جائز

يا فروشنده با پرداخت بهائى كمتر از آن چه   چه داده پس بدهد واز آن

باطل است باين معنا كه هنوز جنس در ملك   بگيرد اقاله گرفته آن را پس 

 . مشترى و بها در ملك بايع باقى است

يعنى كسى كه اقاله كرده و )) در اقاله فسخ و اقاله راه ندارد - 2مساءله 

 . من اقاله ام را فسخ و يا اقاله كردم: ند بگويدبرگردانيده نمى توا جنس را

اقاله هم در كل معامله جائز است و هم در بعضى از آن كه  - 3مساءله 

طرف معامله را مثال در نصف آن و يا در يك قطعه از  اگر يكى از دو

منتقل شده اقاله كرد بهمان نسبت از  چند قطعه اى كه با يك معامله به وى

خريدار در يك معامله  مى شود، بلكه اگر فروشنده و يابهاى معامله كم 

طرف  متعدد باشند يكى از آن ها مى تواند معامله را نسبت به سهم خود با

 .مقابل اقاله كند هرچند كه شريكش با او موافقت نداشته باشد

تلف جنس يا بهاء مانع از صحت اقاله نيست ، بنابراين اگر  - 4مساءله 

منتقل مى شود، پس  از دو عوض به ملك مالك قبلى آنكردند هريك  اقاله

مثل آن را اگر  اگر موجود باشد كه همانرا مى گيرد و اگر تلف شده باشد



 .مثلى و قيمت آن را اگر قيمتى باشد مى گيرد

  كتاب الشفعه

اگر يكى از دو شريك حصه خود را به شريك خود نفروشد  - 1مساءله 

در صورت وجود همه شرايطى كه گفته بيگانه بفروشد شريكش  بلكه به

حصه را تملك كند و بدون ايجابى از ناحيه آن  خواهد شد حق دارد آن

به ملك خود خود درآوردم ، و  بيگانه و از ناحيه شريك بگويد من آن را

بفروشنده داده به  آن گاه آن را از دست مشترى درآورده بهائى را كه او

 . و دارنده آن را شفيع گوينداين حق را حق الشفعه: وى بپردازد

منقول اگر قابل  اشكالى نيست در اينكه شفعه در هر غير - 2مساءله 

امثال آن ثابت است و اما  قسمت باشد نظير اراضى و بستانها و خانه و

 آيا اين حق در منقول چون جامه و اثاث و كشتى و حيوان و نيز در غير

و راههاى تنگ وچاه و غالب منقولى كه قابل قسمت نيست نظير ميوه ها 

درختان و خرما و ميوه بر باالى آنها جريان  آسياها و حمامها و همچنين

محل اشكال است ، بنابراين احتياط آن است كه شريك جز با  دارد يا نه

نكند و احتياط براى مشترى آن است كه اگر  رضايت مشترى اخذ به شفعه

 .شريك اخذ به شفعه كرد او را اجابت كند

حق شفعه تنهادر فروختن سهمى مشاع از ملك مشترك ثابت  - 2مساءله 

شفعه با همسايه بودن ثابت نمى شود بنابراين اگر  مى شود پس حق

را بفروشد همسايه اش حق شفعه ندارد و  شخصى خانه و يا مسكونى خود

شده و مشخص شده نميتواند  نيز شريكى كه مثال سه دانگش در تقسيم جدا

سپس تقسيم  ه كند، مگر آن كه خانه اى كه قبال مشترك بوده واخذ به شفع



كرده و يا از همان اول امر جدا شده بود منتهى راه عبورش مشترك باشد 

از آن دو شريك سهم جدا شده خود از خانه را به غريبه بفروشد كه  و يكى

فروخته باشد شريكش حق شفعه دارد، بخالف آن  اگر با حق عبور آن

داخل در معامله اش نباشد و به همان حال اشتراك  ق عبورصورتى كه ح

شفعه نيست ، و در اينكه آيا  باقى مانده باشد كه در چنين صورتى حق

اشتراك در  حكم) مجراى آب (اشتراك در شرب مانند چاه و نهر و ساقيه 

راه را دارد اشكال است ، كه همان احتياط در مسئله قبلى اينجا نيز ترك 

ين اشكال در ملحق بودن بستان و اراضى مشترك الممر هم نشود، و

دارند به خانه اى كه ممر آن شريك است  زمينهائى كه گذرگاه مشتركى

 . وجود دارد، و همان احتياط در اينجا نيز واجب است

اگر فروشنده در يك معامله كاالئى را با سهم مشاعى كه از  - 4مساءله 

از خانه اى را با سهم ) جدا شده (روز مشترك دارد و يا سهم مف  خانه اش

بفروشد شريك او تنها در سهم مشاع حق شفعه  مشاع از خانه اى ديگر را

از كل بهاء كه در مقابل اين  دارد و مى تواند اخذ به شفعه نموده آن چه

به احتياط آن  سهم قرار گرفته را به مشترى بپردازد هرچند كه نزديكتر

 . را گفتيم رعايت شوداست كه رضايت طرفين كه آن

در ثابت شدن حق شفعه شرط آن است كه سهم انتقالى به  - 5مساءله 

منتقل شده باشد، پس اگر شريك سهم خود را صداق يا فديه خلع  وسيله بيع

 .كسى ببخشد شريك ديگر حق شفعه ندارد قرار دهد و يا به

دو نفر مال بين  حق شفعه تنها در بيع مشاعى ثابت است كه - 6مساءله 

 مشترك باشد، پس از مشترك بين سه نفر يا بيشتر باشد حق شفعه نيست ،



و على الظاهر هرچه اينكه فروشنده يك نفر باشد و شريك دو نفر و يا 

باشد و شريك يك نفر، بله اگر ملك مشاع دراول مشترك  فروشنده دو نفر

 تدريج به شريك سهم خود را يا دفعتا يا به بين دو نفر بوده و يكى از دو

نفر شده اند حق شفعه نزديك اول  دو نفر فروخته و در نتيجه شركاء سه

يك شريك  چيزى كه هست آيا با حق شفعه مى تواند سهم.محفوظ است 

جديد را تملك كند و سهم آن ديگرى رارها سازد يا آنكه اگر خواست حق 

ال اعم اش را اعمال كند بايد نسبت به سهم هر دو شريك جديد الشفعه

 . اول خالى از قوت نيست نمايد؟دو وجه بلكه دو قول است كه قول

مقدارى از آن )) اگر خانه اش مشترك بين طلق و وقف باشد - 7مساءله 

و آن مقدار شخصى فروش  ((مقدارى ديگرش موقوف باشد ملك شخصى و

دارد و نه موقوف عليه هرچند كه يكنفر   برود نه ولى وقف حق شفعه 

مواردى كه فروختنش جائز  در صورتى هم كه مقدار وقفى درباشد، بلكه 

محل اشكال  است فروش برود ثابت شد حق الشفعه براى صاحب ملك طلق

است ، و اقوى آن است كه در صورتى كه موقوفه وقف بر اشخاص 

 .متعددى باشد  و مشخص 

در ثبوت شفعه معتبر است اينكه شفيع قادر بر پرداخت بها  - 8مساءله 

كسى كه عاجز از آن است شفعه ندارد هرچند كه ضامن بياورد  د پسباش

مشترى حاضر شود كه صبر كند، بلكه در  و يا رهن بسپارد مگر آن كه

را حاضر كرده ) بها(اعمال اين حق ثمن  شفعه معتبر است اينكه هنگام

ديگر است و بخواهد برود آن  باشد، و اگر عذر بياورد كه پولم در جائى

انتظارش را  د اگر در همان شهر است مشترى بيش از سه روزرا بياور



نمى كشد و اگر در شهرى ديگر است آن قدر منتظر مى ماند تا شفيع 

بتواند ثمن را از آن شهربياورد و بعد از انتظار اين مدت سه روز  عادة

البته اين در موردى است كه آن شهر بسيار دور  ديگر منتظر مى ماند

متضرر شود اگر شفيع در اين مدت  خاطر انتظار زيادباشد كه مشترى ب

 .ثمن را حاضر نكند حق شفعه ندارد

اگر مشترى مسلمان باشد در شفيع مسلمان بودن معتبر است  - 9مساءله 

اگر كافر باشد عليه مشترى مسلمان حق شفعه ندارد هرچند كه  بنابراين

ر شفيع كافر باشد كافرى خريده باشد، اما اگ مشترى مسلمان آن ملك را از

همچنانكه اگر مسلمان باشد عليه  عليه مشترى كافر حق شفعه دارد،

 .مشترى كافر حق شفعه دارد

حق شفعه براى شريكى هم كه شريكش در غياب او ملك  - 10مساءله 

قابل تصور است لذا بعد از آن كه از ماجرا مطلع شد  خود را فروخته

خذ به شفعه اند، و اگر كسى را دارد تواند ا هرچند فاصله طوالنى باشد مى

شفعه وكيل او است همين كه  كه در همه امورش و يا در خصوص اخذ به

نشده باشد  آن وكيل از فروش ملك شريك باخبر شد هرچند كه موكلش آگاه

 .مى تواند براى او اخذ شفعه كند

شفعه براى سفيه نيز ثابت است هرچند كه اخذ خود او به  - 11مساءله 

موردى كه محجور است نافذ نيست مگر با اذن و اجازه ولى ، و  ه درشفع

ديوانه نيز ثابت است هرچند كه اعمال حق شفعه  همچنين براى صغير و

ولى آن دو وصى باشد نمى تواند آن  آنان بدست ولى آن دو است ، بله اگر

اعمال شفعه به نفع و مصلحت آن دو  را اعمال كند مگر در جائى كه



وجود مصلحت نيست  خالف پدر و جد كه كار آن دو مشروط بهباشد، ب

نيز  بلكه نبودن نقده كافى است ، لكن نزديك تر به احتياط آن براى آن دو

اين است كه رعايت مصلحت مولى عليه خود را بكنند و ترك اين احتياط 

حال اگر ولى صغير و مجنون براى آن دو اخذ به شفعه  سزاوار نيست ،

كمال رسيدند خودشان مى توانند اخذ به شفعه   آن دو به حدنكرد تا خود

 .كنند

وكيل يا  اگر ولى با مولى عليه خود در ملكى شريك باشد و يا - 12مساءله 

موكل خود شريك باشد و سهم خود را به بيگانه بفروشد در اين كه آيا 

محل  عليه در فرض اول و موكل در فرض دوم شفعه دارند يا نه مولى

 .  است ، بلكه نداشتن آن دو خالى از وجه نيستاشكال

: مثل اينكه بگويد اعمال حق شفعه يا با سخن انجام مى شود - 13مساءله 

امثال اين  من اخذ به شفعه كردم و يا بگويد سهم فالنى را من برداشتم و

عباراتى كه بفهماند آن حصه را بعلت داشتن حتى شفعه به ملك خود 

ل انجام مى شود به اينكه بهائى را كه مشترى يا باعم درآورده ، و

سهم خريدارى او را براى خود بردارد  بفروشنده داده وى به او بدهد و

قرارش دهد، و معتبر آن  يعنى مشترى از آن رفع يد كرده در اختيار شفيع

عمل بهاء را به مشترى  است كه هنگام اخذ به شفعه چه بازبان و چه با

مشترى ملك  د او راضى به تاءخير باشد، بله اگربپردازد مگر آن كه خو

را از شريك بمدت خريده و نقدا پولى نپرداخته ظاهر اين است شفيع مى 

ملك را بدون مدت و مهلت تملك نموده بهاى آن را در سر رسيد  تواند

تواند اخذ به شفعه نموده ثمن را نقدا بپردازد،  مدت بپردازد همچنانكه مى



بها را تا رسيدن مدت تاءخير  گرفتن ملك و هم دادنبلكه مى تواند هم 

 .را تاءخير نيندازد بيندازد لكن نزديكتر به احتياط آن است كه اخذ به شفعه

قائل شود يعنى  شفيع نمى تواند در گرفتن حق خود تبعيض - 14مساءله 

اعمال نموده آن را بگيرد و  حق شفعه را در قسمتى از ملك فروش رفته

 .كند د، بلكه يا بايد همه را بگيرد و يا همه را تركبقيه را نگير

آن چه پرداختنش به شفيع هنگام اخذ به شفعه الزم است  - 15مساءله 

است كه عقد معامله شريك با مشترى بر آن بوده چه اينكه  همان بهائى

شريك باشد و يا كمتر از قيمت واقعى و يا  برابر با قيمت واقعى سهم

انجام معامله خرج كرده از  و اما آن چه مشترى درراهبيشتر از آن باشد، 

همچنانكه  قبيل اجرت دالل و امثال آن پرداختنش به شفيع الزم نيست ،

اگر مشترى بعد از عقد چيزى عالوه بر بهاى معامله تبرعا بفروشنده داده 

پرداخت آن به وى بر شفيع الزم نيست ، همانطور كه اگر فروشنده بعد  و

بهاى معامله را به مشترى بخشيده باشد شفيع نميتواند آن   ازاز عقد چيزى

 .مقدار را از بها كم كند

امثال آن ها مثلى باشد  اگر بهاى معامله مانند طال و نقره و - 16مساءله 

باشد  بر شفيع الزم است مثل بهارا به مشترى بپردازد، و اما اگر قيمى

 ان و يا جواهر و يا قماش ومثال بايع سهم خود از خانه را در مقابل حيو

امثال آن فروخته باشد در اينكه آيا در اينجا نيز شفعه جريان دارد يا نه و 

دارد آيا بر شفيع الزم است قيمت آن بها را كه در روز وقوع  اگر جريان

كه اصال شفعه جريان ندارد دو وجه است  معامله داشته بپردازد و يا آن

 . قوى استقول است كه قول دوم ا بلكه دو



هر زمان كه شفيع از فروش سهم شريكش مطلع شد به  - 17مساءله 

حق خود را مطالبه كند، و اگر بدون عذر عقلى و داعى  فوريت بايد

سهل انگارى كرد و تاءخير انداخت حق شفعه  عقالئى يا شرعى يا عادى

باطل مى شود، به خالف اينكه تاءخير انداختنش بخاطر عذرى بوده كه  او

اطالع او از معامله شريك است و يا اگر خبر يافته خبر  ى از اعذار بىيك

همچنين جهل او است به اينكه حق شفعه  دهنده اش مورد وثوق نبوده ، و

اعمال حق جائز نيست ،  دارد و يا جهلش به اينكه تاءخير و مسامحه در

د خيال مى كرده بهاى معامله بسيار زيا بلكه اين نيز از اعذار است كه

خيال مى كرده معامله شريك  است بعد از مدتى بفهمد كه چنين نبوده و يا

است و بعدا  با پولى چون طال بوده كه تهيه كردن آن براى او دشوار

 .قبيل است اعذار ديگر معلوم شود كه اين طور نبوده و از اين

شفعه از حقوق است و با اسقاط شفيع ساقط مى شود، بلكه  - 18مساءله 

ل از معامله راضى باشد باينكه شريكش سهم خود را بغير او قب اگر

فروش سهم خود را به وى عرضه و پيشنهاد كرده و  بفروشد و يا شريك

از اصل در اين معامله حق شفعه  او از خريدن آن امتناع ورزيده باشد

بفروشنده و يا پس  ندارد، و در اينكه آيا بعد از پس دادن مشترى ملك را

علت  ده از وى و يا فسخ مشترى معامله را به خاطر عيب وگرفتن فروشن

 .ديگر حق شفعه شريك ساقط مى شود يا نه ؟ سقوط آن وجه وجهيى دارد

اگر مشترى در ملكى كه خريد تصرف كند اگر اين تصرف  - 19مساءله 

آن باشد شفيع مى تواند از مشترى اول اخذ به شفعه كند و  بفروختن

مشترى اول داد معامله دوم باطل مى شود،  ا بههمينكه اخذ كرد وبها ر



نموده بها را به مشترى  همچنانكه مى تواند از مشترى دوم اخذ به شفعه

اول صحيح مى شود، و همچنين است اگر بيش  دوم بدهد در نتيجه معامله

مشترى اول اخذ كند همه  از دو بار بفروش برسد كه شفيع اگر از

  اگر از آخرين مشترى اخذ كند همهمعامالت بعدى باطل مى شود، و

معامالت قبلى آن صحيح مى شود، و اگر از مشترى وسط اخذ كند 

قبل از آن صحيح و معامالت بعد از آن باطل مى شود،  معامالت

غير بيع باشد مثال ملكى را كه از  وهمچنين است اگر تصرف مشترى به

انجام دهد، كه  شريك خريده را وقف كند و يا معامله ى ديگر بر روى آن

باطل مى  اگر شفيع اخذ به شفعه كند معامله اى كه از مشترى سرزده

شود، احتمال هم دارد بگوئيم باطل نمى شود بلكه متفرع و معلق به اخذ 

شفيع باشد اگر اخذ به شفعه نكرد معامله اش صحيح و اگر كرد  نكردن

 احتمال قوى تر اصل باطل باشد، در اينكه كداميك از اين دو معامله او از

 . است تردد هست

اگر حصه اى كه مشترى خريدارى كرده به طور كلى از بين  - 20مساءله 

طورى كه هيچ چيزى از آن باقى نماند شفعه هم ساقط مى شود،  برود به

شفيع اخذ به شفعه كرد حصه خريدارى شده به دست  و اما اگر بعد از آنكه

ود در صورتى كه شرايط اخذ به عمل او تلف ش مشترى و يا بدون دخالت

كرده ولى مشترى در تحويل دادن  شفعه جمع بود و شفيع اخذ به شفعه

اگر بعد از  حصه مسامحه و امروز و فردا كرده ضامن آن است ، و اما

 تلف چيزى از آن باقيمانده باشد مثال زلزله خانه خريدارى شده مشترى را

باشد و يا خانه معيوب شده باشد ويران كرده عرصه آن و خرابها باقيمانده 



ساقط نمى شود، و شفيع مى تواند اخذ به آن نموده باقيمانده از ملك  شفعه

خرابه را در مقابل پرداخت تمام ثمن از مشترى بگيرد و  يعنى عرصه و

كه در همين فرض تلف يا معيوب  مشترى ضامن چيزى نيست ، مگر آن

 آن كه در همين فرض عمل مشترى چيزى نيست ، مگر شدن به خاطر

عمل مشترى باشد كه در اين صورت ضامن  تلف يا معيوب شدن بخاطر

صورتى هم كه تلف بخاطر   عيب هست ، بلكه در قيمت تالف و ارش 

تحويل بوده باشد همانطور كه قبال  عمل او نبوده بلكه به خاطر مسامحه در

 . گفته شد ضامن است

 كه شفيع هنگام اخذ به شفعه بداند در اخذ به شفعه شرط است - 21مساءله 

معامله چند است و اين اگر اقوى نباشد احوط است ، بنابراين اگر  بهاى

كردم بهر مبلغ كه خريده باشى صحيح نيست  من اخذ به شفعه: بگويد

 . هرچند كه بعدا بفهمد چه مبلغ بوده است

 در شفعه به ارث برده مى شود و كيفيت آن با اشكالى كه - 22مساءله 

چنين است كه اگر ورثه اخذ به شفعه كردند مشفوع طبق  بردن آن هست

كرده بين ورثه تقسيم مى شود، بنابراين  تقسيمى كه خداى تعالى در ارث

همسرى و پسرى از او بجاى  اگر صاحب اخذ به شفعه از دنيا برود و

فرزند مى برد،  مانده باشد يك ششم آن ملك به همسرش مى رسد و بقيه را

  اگر پسر و دختر از او مانده باشد مشفوع سه قسمت مى شود دو قسمتو

را پسر و يكى را دختر مى برد، و بدون موافقت همه ورثه يك نفر نمى 

شفعه كند، حال اگر بعضى از ورثه از حق شفعه خود چشم  تواند اخذبه

 . بقيه حق شفعه هست يا نه اشكال است بپوشند آيا باز هم نسبت به



اگر شفيع قبل از اخذ به شفعه سهم ملك خود را بفروشد  - 23مساءله 

حق الشفعه اى باقى نمى ماند مخصوصا اگر مى دانسته كه  ظاهرا ديگر

 . چنين حقى را داشته است

دارنده حق شفعه مى تواند حق خود را با مشترى مصالحه  - 24مساءله 

اثر اين گرفتن عوض و يا بدون عوض از آن چشم بپوشد و  نموده يا با

و ديگر براى او الزم نيست سقوط آن را  مصالحه سقوط حق شفعه است

لفظى بكار ببرد، و نيز صحيح  انشاء كند يعنى براى سقوط آن صيغه اى و

كه اگر چنين كرد  است اينكه اسقاط آن و ترك اخذ به آن را مصالحه كند

 قاطوفاى به آن الزم است ، و اگر شفيع مسقطى و عملى كه حقش را اس

كند نياورد و اخذ به شفعه هم بكند آيا اثر بر آن مترتب مى شود هرچند 

نكردن به آن چه ملتزم شده گناه كرده و يا آن كه اثر اخذ  كه بخاطر وفا

شود؟دو وجه است كه وجيه تر وجه اول  شفعه وى بر آن مترتب نمى

ق باشد كه با بودن ح است بلكه وجه دوم هم اگر منظور از مصالحه اين

وجهى است  بآن اخذ نكنند نه اينكه منظور از آن كنايه از سقوط حق باشد

 . وجيه

اگر خانه اى مثال مشترك بين دو نفر باشد كه يكى از آن دو  - 25مساءله 

ديگرى غائب است و سهم غائب در دست كسى است ، با ادعاى  حاضر و

ند فروشنده نيست دراينكه مشترى اگر نمى دا وكالت آن را فروخته اشكالى

آن را بخرد و هر تصرفى در  در دعوى وكالت دروغ مى گويد جائز است

اشكال در اين است كه آيا شريك مى تواند اخذ به شفعه نموده  آن بكند، فقط

 . نه ؟كه احتمال دوم قوى تر است ملك را از مشترى بگيرد يا



  كتاب صلح

نى يا منفعتى صلح عبارتست از تراضى و سازش بر امرى نظير تمليك عي

قبل از  و يا حقى و يا غير اينها، و در صلح شرط نيست كه يا اسقاط دينى

انجام آن بر سر آن ملك يا آن حق نزاعى واقع شده باشد و جائز است بر 

چيزى مصالحه واقع شود مگر چيزهائى كه استثناء شده ، و ما  سر هر

 جائز است مگر مى كنيم و نيز در هر مقامى بعدا بعضى از آنها را ذكر

 .حالل كردن حرام و يا حرام كردن حالل باشند آن كه طرفين درمقام

صلح عقدى است مستقل ، در مقابل ساير عقود و عنوانى است  - 1مساءله 

احكام ساير عقود را ندارد و شروط آن عقود در صلح  جدا، در نتيجه

ا فايده بيع يكج(ساير عقود را دارد،  جارى نيست هرچند كه اين عقد فايده

حال نه احكام و شروط بيع  لكن با اين) و جائى ديگر فايده اجاره را دارد

كه اثر  و اجاره را دارد و نه شرائط آن را و بدين جهت است كه آن جا

بيع را مى بخشد خيارهاى مختص به بيع چون خيار مجلس و حيوان و 

يع مشروط بقبض ندارد، اگر بر سر طال و نقره انجام شود مانند ب شفعه را

كار هبة را انجام دهد مانند هبه الزم نيست كه  عوضين نيست ، و اگر

فائده عقدى ديگر از  حتما عين مورد معامله قبض شود و همچنين اگر

 .عقود را به بخشد شرائط آن عقد را ندارد

قبول است  صلح عقد است و بطور مطلق محتاج به ايجاب و - 2مساءله 

 را افاده مى كند و (( برى الذمه كردن))  فائده ابراءحتى در موردى هم كه

قبول مى خواهد، اگر  موردى كه فائده اسقاط را دارد بنابر اقوى ايجاب و

قبول طرف نيست لكن همين  چه ابراء ذمه مديون و اسقاط حق متوقف بر



 .قبولند دو عنوان وقتى بعنوان صلح واقع مى شوند متوقف بر ايجاب و

 صلح صيغه خاصى معتبر نيست ، بلكه بهر لفظى كه در - 3مساءله 

طرفين بر امرى از قبيل نقل و قرارداد واقع مى شود نظير   سازش

 آن را با تو مصالحه كردم به مبلغ فالن عين خانه را و يا منفعت)) عبارت

ديگرى بگويد كه معناى آن را  چيز (( مصالحه كردم)) ، و يا بجاى كلمه((

 .برساند

عقد صلح از هر دو طرف الزم است يعنى جز به وسيله اقاله  - 4مساءله 

فسخ نمى شود حتى در موردى هم كه فايده عقد جائزى چون  و يا خيار

مى كند الزم است ، و ظاهرا همه خياراتى كه  را افاده (( بخشيدن)) هبه

و خيار تاءخير كه مختص  در بيع شمرديم بجز خيار مجلس و خيار حيوان

مورد صلح  ند جريان مى يابد، و در اينكه آيا اگر عيبى در عينبه بيع هست

و يا در عوض آن يافت شد ارش نيز ثابت است همانطور كه فسخ و 

 ثابت است و يا ثابت نيست و ارش در عيب مختص به بيع است امضاء

اشكال هست ، بلكه ثابت نبودن ارش خالى از قوت نيست ، همچنانكه 

 .  به نماهائى كه در طول سال بودهنسبت اقوى آن است كه رد

و  (( بدهكارى)) متعلق صلح يا عين است و يا منفعت و يا دين - 5مساءله 

هركدام كه باشد يا در مقابل عوضى انجام مى شود و يا بدون  يا حق ، و

در مقابل عوض انجام شودآن عوض يا عين  عوض ، و در صورتى كه

ضرب اين چهار   ، كه ازاست و يا منفعت و يا دين است و يا حق

 صورت در چهار صورت باال صور زيادى تصوير مى شود و همه آنها

 . صحيح است



اگر صلح به عينى و يا منفعتى تعلق بگيرد فائده اش اين است  - 6مساءله 

منتقل  عين و يا آن منفعت از ملك صلح كننده درآمده بملك متصالح كه آن

شد و چه بدون عوض ، مى شود حال چه صلح در مقابل عوض با

كه به دينى كه صلح كننده از متصالح طلب دارد  وهمچنين است در جائى

قابل انتقالى چون حق تحجير و حق اختصاص تعلق گرفته باشد،  و يا حق

تعلق بگيرد كه ذمه متصالح مشغول به آن است در  و اما اگر به دينى

 جائى كه به و همچنين است در اينجا فائده صلح سقوط آن دين است ،

قابل اسقاط است ولى قابل نقل نيست مانند حق شفعه  حقى تعلق بگيرد كه

 .و حق خيار

مثل  جائز است صلح كردن بر صرف بهره ورى و يا فضائلى - 7مساءله 

اينكه صاحب خانه با كسى مصالحه كندكه وى در خانه او سكونت نمايد، 

 خانه اى كه مى سازد جامه او را بپوشد، يا سر تيرهاى سقف و يا مدتى

شود، و يا آب خانه او بروى پشت بام وى بريزد،  بر روى ديوار او واقع

قرار گيرد، و ازاين قبيل بهره ورى  و يا ناودان خانه او در فضاى خانه او

اينكه بالكن خانه اش  هاى ديگر و يا با صاحب عرصه اى مصالحه كند در

گيرد كه  تش در ملك او قراردر فضاى او واقع شود، و يا شاخه هاى درخ

 . همه اين انواع صلح صحيح است چه با عوض و چه بدون عوض

قابل نقل و  صلح بر سر حق تنها در حقوقى صحيح است كه - 8مساءله 

نقل است و نه مى شود اسقاطش كرد صلح  اسقاط باشد، و حقى كه نه قابل

الق رجعى رجوع در ط بر آن صحيح نيست ، مانند حق مطالبه دين و حق

 .امثال اينها و حق رجوع در بذل در طالق خلع و



آن چه در دو طرف بيع شرط است در دو طرف عقد صلح  - 9مساءله 

 .مانند عقل و قصد و اختيار نيز شرط است

ظاهر چنين است كه صلح نيز مانند بيع فضولتا انجام مى  - 10مساءله 

سقاط حق واقع شود و موردى كه به منظور اسقاط دين و يا ا شود حتى در

افاده كند با اينكه خود ابراء و اسقاط فضولى  فائده ابراء و اسقاط حقى را

 . بردار نيست

جائز است صلح بر ميوه هاى درختى و جاليزى و غير آن  - 11مساءله 

قبل از پديد آمدنش هرچند براى يكسال و هر چند بدون ضميمه باشد با  دو

 ز پديد آمدن آنها و بدون ضميمه جائز نيستحاصل يكساله قبل ا اينكه بيع
. 

اشكالى نيست در اينكه جهالت كه در ساير معامالت مضر به  - 12مساءله 

معامله است در صلح در صورتى كه شناختن مصالح عليه براى  صحت

چه فعال غير ممكن باشد و چه براى (مطلقا  طرفين صلح ممكن نباشد

ال يكى از دو طرف مخلوط به مال مثل اينكه م بخشوده شده ،) هميشه 

اين طريق با يكديگر صلح مى  ديگرى شده و مقدار آن را نمى دانند لذا به

مال به طور تساوى يا يكى كمتر از ديگرى شريك باشند و  كنند كه در آن

فعال چون ترازو و مكيال در كار نيست  همچنين است در صورتى كه

مضر نيست ، بلكه بعيد  ين جهالتمقدار آن را نمى دانند كه بنابراظهر ا

ديگر نيز  نيست كه حتى با امكان تهيه ترازو و يا رفع جهالت بهر وسيله

 .بخشوده شده باشد

اگر غيرطلبى از او دارد كه طلبكار مقدار آن را نمى داند و  - 13مساءله 

داند و يا كسى عين مالى را نزد او دارد كه خودش مقدار آن  بدهكار مى



و طلبكار با او برسر آن طلب و يا آن  د ولى بدهكار مى داندرا نمى دان

مستحق آن است براى  مال يا وى مصالحه كرده به كمتر از آن مقدارى كه

حالل نيست مگر آن كه بوى  بدهكار همان مقدار حالل است و زائد بر آن

كرده و او  اعالم كرده بشاد كه حق او بيش از اين مقدار است كه مصالحه

 ى شده باشد، و همچنين است در صورتى كه بدهكار به طورهم راض

 تفصيل نمى داند چه قدر بيشتر از مورد صلح بدهكار است ولى بطور

اجمال مى داند كه بيشتر است ، بله اگر طلبكار حق واقعى خود را هرچه 

كرده باشد به مبلغى به طورى كه اگر واقع برايش روشن  باشد مصالحه

بيشتر از آن مبلغ بوده باز راضى مى شده  خيلىشود كه طلبش و حقش 

 . حالل است در اين صورت مقدار زائد براى بدهكار

اگر مالى ربوى با جنس خود آن مصالحه شود به مقدارى  - 14مساءله 

ربا در صلح جارى است و معامله باطل است ، بله در  بيشتر حكم

شكال ندارد طرف معلوم نباشد ا صورتى كه مقدار جنس در يكى از دو

مثل اينكه هريك  هرچند كه احتمال بدهند بيشتر از مقدار طرف ديگر است

از ديگرى مقدارى گندم طلب دارد و هيچ يك مقدار طلب خود را نمى داند 

مقابل طلبش مالك مقدارى  يكديگر اينطور صلح مى كنند كه هر كسى در با

 ندارد اشكال مى شود كه به ديگرى بدهكار است كه در اين صورت

 .هرچند كه احتمال تفاضل بدهند

صلح دين به دين در هر حال صحيح است چه هر دو دين  - 15مساءله 

چه بى مدت و چه مختلف يعنى يكى هنوز مدتش باقى  مدت دار باشند و

اجل آن نرسيده باشد چه اينكه آن چه ازيكديگر طلب دارند  باشد و ديگر



 و نفر بدهكار باشند و يا به يك نفراينكه به د هم جنس باشند يا مختلف چه

مثل اينكه از زيد يك خروار گندم طلب دارد و يك خروار جو به عمرو 

عمرو مصالحه مى كند به اينكه طلب وى را از زيد  بدهكار است آن گاه با

كه اين مصالحه در همه صور صحيح  بگيرد به جاى طلبى كه از او دارد

از يك جنس باشند و  بدهى به آناست ، مگر در صورتى كه طلب اين و 

طلب  بخواهند با تفاضل مصالحه كنند، بله اگرطلبى را با نصف همان

مصالحه كنند مثل اينكه صد درهم از كسى طلب دارد كه بعد از سه ماه 

 همان طلب را مصالحه كند به پنجاه درهم كه نقدا بپردازد بپردازد آن گاه

شد كه طلبكار ذمه بدهكار را اشكال ندارد به شرطى كه منظور اين با

 به كمتر از حق - و از در احسان -ديگر برى كند  نسبت پنجاه درهم

مقصود اين گونه مصالحه ها همين  خود اكتفاء كرده باشد همچنانكه معموال

 .است نه اينكه بخواهند زائد را با ناقص معاوضه كنند

مصالحه كنند جائز است دو نفر شريك با يكديگر اين طور  - 16مساءله 

 . از يكى باشد و سود و ضرر از ديگرى كه سرمايه

براى دو نفر كه درباره دين و يا عينى ويا منفعتى نزاع و  - 17مساءله 

جائز است به مقدارى از آن چه دعواى آن دارند و يا به  تداعى دارند

 مدعى عليه -مصالحه حتى با انكار منكر  چيزى ديگر مصالحه كنند اين

از مدعى ساقط مى  ز است ، و فائده آن اين است كه حق ادعاءنيز جائ

 شود و همچنين حق سوگندى كه مدعى به عهده منكر دارد ساقط مى شود،

يعنى بعد از اين مصالحه ديگر مدعى حق تجديد دعوى ندارد، لكن اين 

ظاهر فصل خصومت مى كند و نزاع را قطع مى سازد  مصالحه به حسب



نمى سازد، بنابراين اگر مثال زيد  كه هست دگرگونو واقع را از آن چه 

دين باشد و طبق  ادعا كند كه طلبى از فالنى دارد و آن شخص منكر آن

 به نصف آن دين مصالحه كردند و آن شخص حكمى كه گفتيم با يكديگر

نصف مبلغ ادعايى زيد را به وى پرداخت نتيجه اين صلح آن است كه 

ر در واقع درست ادعا مى كرده ذمه آن شود لكن اگ دعوى زيد ساقط مى

مشغول است هرچند كه به اعتقاد او زيد  شخص نسبت به نصف ديگر مبلغ

زيد همه آنچه در واقع  در دعويش محق نباشد، مگر آن كه فرض شود كه

در  طلب دارد را مصالحه كرده باشد به نصف آن ، و اگر زيد در واقع

كه گرفته بر او حرام است ، دعويش باطل بوده باشد آن نصفى را هم 

فرض شود آن شخص با طيب خاطر و رضايت واقعى آن  مگر آن كه

ورضايتش بخاطر اين نبوده كه خود را از شر  مبلغ را به مدعى داده باشد

 .ادعاى دروغين زيد برهاند

با من بر سر :  به مدعى بگويد- منكر -اگر مدعى عليه  - 18مساءله 

چيزى را از من بگير و از ادعايت صرف  و -مصالحه كن  دعوى خود

حقانيت مدعى نيست چون در سابق   اين پيشنهاد وى اقرار به-نظر كن 

 :به مدعى بگويد گفتيم مصالحه در صورت انكار نيز جائز است و اما اگر

 آن چه را كه دعوى دار آن هستى به من بفروش و يا به من تمليك كن))

ت كه وى مالك آن نيست و اما اينكه اين پيشنهادش اقرار به اين اس ((

 . اينكه مدعى مالك آن مال باشد خالى از اشكال نيست اقرار باشد به

اگر شخصى جامه اى داشته باشد كه بهاى آن بيست تومان  - 19مساءله 

ديگرى جامه اى دارد كه بهاى آن سى تومان است و اين دو جامه  است و



كى از آن دو ديگرى را در انتخاب باشند حال اگر ي با يكديگر مشتبه شده

را در حق او رعايت كرده و او  هر يك را كه خواست مخير كند انصاف

حالل و ديگرى نيز براى آن ديگرى حالل  هر يك را انتخاب كند برايش

مقصود هر دو ماليت و قيمت  است ، و اگر از اين كار مضايقه كردند اگر

جامه  فروش خريده اند هر دوجامه است مثال هر دو جامه خود را براى 

 دو پنجم و سه -را مى فروشند و بهاى آن دو را به نسبت بيست و سى 

مى كنند و اگر هدف آن دو عين جامه است بايد براى تعيين  پنجم تقسيم

 .جامه هر يك قرعه بيندازند

اگر دو نفر هر يك مقدارى مال از يك جنس نزد امينى به  - 20مساءله 

 يا جاى ديگرى به امانت گذاشته باشند و مقدارى از آن دو امانت گذاشته و

مال تلف شود و معلوم نگردد از كداميك از آن دو تلف شده در صورتى 

مال از هر دو به يك اندازه بوده مثال دو درهم از اين و دو درهم  كه مقدار

شود كه آن چه تلف شده تلف از هر دو به  از آن بوده بعيد نيست گفته

شود، و در صورتى كه   و باقيمانده بين آن دو به دو نصفحساب آيد

امانت يكى  مقدار آن دو متفاوت بوده يا اين است كه آن چه تلف شده برابر

 و كمتر از امانتى ديگرى است و يا از امانتى تك تك آن دو كمتر است ،

بنابراول بعيد نيست گفته شود از باقيمانده آن چه زيادتر از تالف است را 

امانت بيشتر بدهند و بقيه را بين آن دو به دو قسم مساوى تقسيم   صاحببه

نفر دو درهم داشته و ديگرى يك درهم و از اين  كنند، مثال يكى از آن دو

يك درهم بدهند و يك درهم  سه درهم يكى تلف شده به صاحب دو درهم

هم پنج در باقى مانده را بين آن دو به طور مساوى تقسيم كنند و يا يكى



داشته و ديگرى دو درهم داشته و از اين هفت درهم دو درهم تلف شده 

بصاحب پنج درهم بدهند و بقيه را كه دو درهم است بين آن  سه درهم را

 .دو نصف كنند

در فرض دوم كه مقدار تلف شده هم كمتر از آن بوده و هم كمتر از اين 

 هر يك بيشتر از از آن چه مانده هر مقدار كه مال: شود بعيد نيست گفته

بقيه را بطور مساوى بين آن دو تقسيم  تالف بوده را به هر يك مى دهند و

مال يكى پنج درهم و مال ديگرى چهار درهم بوده و  مى كنند، مثال اگر

درهم بوده دو درهم كه زيادتر از  آن چه از اين نه درهم تلف شده سه

زيادتر از تالف  تالف است به صاحب پنج درهم مى دهند و يك درهم كه

 بصاحب چهار درهم مى دهند و الباقى را كه سه درهم است بين -است 

دو به نصف تقسيم مى كنند، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه درهمه  آن

مخصوصا در غير آن صورتى كه يكى دو دينار و  صور مساءله و

 با از سه دينار تلف شده طرفين ديگرى يك دينار امانت گذاشته و يكى

همه اينها درباره  يكديگر مصالحه كنند و ترك اين احتياط سزاوار نيست ،

چيزى نظير درهم و دينار بود، و بعيد نيست كه حكم آن دو در همه 

مثلى و ممتاز مانند يك من و دو من جارى باشد كه اگر از آن سه  اجناس

بدانيم نشد كه از كدام بود همان حكم را جارى  من يك من تلف شد و معلوم

بله اگر آن دو مثلى از دو  ، و در اينجا نيز ترك احتياط سزاوار نيست ،

نفر و يا  نوعى باشند كه اختالط و امتزاج مى پذيرند مانند دو روغن از دو

دو مقدار گندم از دو نفر و بعد از مخلوط شدن آنها مقدارى از مجموع 

است ، مثال اگر تلف به نسبت دو مال به هر دو طرف وارد شده  تلف شود



بود و ديگرى يك من و بعد از آن كه مخلوط  يكى دو من امانت گذاشته

ثلث و دو ثلث تقسيم مى شود،  شدند يك من تلف شد باقيمانده به نسبت يك

جامه شبيه به هم و  و اگر آن دو مال مثلى نبودند بلكه قيمى بودند مثال دو

مصالحه  كه يا با يكديگردو حيوان نظير هم بودند چاره اى جز اين نيست 

 .كنند و يا آن كه از راه قرعه تلف شده را معين نمايند

شناشيل مى گويند  احداث روشن كه آن را در عرف حاضر - 21مساءله 

  در- يعنى ساختن اطاقى بر باالى كوچه عمومى و غير بن بست -

صورتى كه بلند باشد و مزاحم عبور مردم نباشد جائز است و كسى نمى 

اين كار منع كند حتى صاحب خانه مقابل هرچند كه روشن  اند او را ازتو

گرفته باشد به طورى كه همسايه روبرو  ساخته شده تمامى پهناى كوچه را

مقابل روشن او بسازد البته اين وقتى است كه  ديگر نتواند روشنى در

اگر اينكار مستلزم اشراف بر  چيزى بر روى ديوار همسايه نگذارد، بله

اشكال است هرچند كه ، مثل چنين  انه همسايه باشد در جواز آن تردد وخ

بنابراين احتياط ترك  اشرافى را در چند طبقه كردن خانه خود جائز بدانيم

 .نشود

اگر شخصى روشنى را كه بر روى جاده ساخته بود خراب  - 22مساءله 

اى آن خود به خود خراب شود در صورتى كه تصميم بر تجديد بن كند و يا

مقابل او مانعى نيست روشنى بسازد كه فضاى روشن  ندارد براى همسايه

اشغال كند و الزم نيست از همسايه صاحب روشن قبلى  قبلى همسايه را

تجديد بنا داشته باشد در جواز بناء  اجازه بگيرد، و اما اگر او تصميم بر

 تجديد اشكال هست بلكه عدم جواز در صورتى كه به منظور  همسايه اش



 . قوت نيست  كرده خالى از بنا خرابش 

اگر شخصى بر روى جاده روشنى را بنا كند آيا همسايه  - 23مساءله 

 دارد بدون اذن او بر بام روشن او و يا زير آن روشنى ديگر  حق مقابلش 

بسازد؟محل اشكال است مخصوصا فرض اولش بلكه عدم جواز خالى از 

 بسيار بلندتر از روشن اول باشد بطورى اگر روشن دوم قوت نيست ، بله

روشن اول بحسب عادت از جهت آفتاب و  كه آن فضائى را كه صاحب

 .اشغال نكند اشكال ندارد امثال آن نيازمند به آن است

همان طور كه احداث روشن بر روى جاده ها جائز است باز  - 24مساءله 

دروازه ديگر داشته جديد نيز جائز است حال چه اينكه خانه  كردن دروازه

است باز كردن پنجره و روزنه و نصب ناودان  باشد يا نه و همچنين جائز

به شرطى كه تكيه آن بر ديوار  بطرف آن در تير ساختن سايه بان البته

باشد و نيز ضررى  ديگران نباشد و يا اگر هست از صاحبش اذان گرفته

قبال آن  گر دربه حال رهگذر هرچند از جهت ظلمت نداشته باشد، و ا

ضرر از جهت و يا جهاتى ديگر به نفع رهگذر باشد مثال از گرما و 

گل شدن راه جلوگيرى كند و يا فوائدى ديگر داشته باشد ظاهرا  سرما و از

شرع مراجعه نموده طبق نظريه او عمل كنند، و در  واجب است به حاكم

ى كه هيچ جاده حتى درصورت جواز احداث چاهك براى آب باران در ميان

زير جاده حتى  ضررى براى رهگذر نداشته باشد و نيز كندن سرداب در

قبيل  با استحكام پايه و بنيان و سقف آن به طورى كه هيچ گونه خطرى از

اشكال  سوراخ شدن سقف و يا فروريختن آن براى رهگذر نداشته باشد

 . است



ن و روشن براى احدى جائز نيست كه در كوچه بن بست بالك - 25مساءله 

بسازد و يا ناودان كار بگذارد و يا دروازه باز كند و يا سرداب  و سايبان

اين قبيل صورت دهد چه اينكه ضررى بحال آنان  بكند و يا كارى ديگر از

همه ساكنان بن بست اجازه بدهند، و  داشته و يا نداشته باشد مگر آن كه

جائز نيست  ستهمچنين اينكار براى هيچ يك از صاحب خانه هاى بن ب

اهل آن بن بست و يا يكى  مگر با اجازه همه شركاء آن جاده ، و اگر غير

نامبرده را  از اهالى با همه ساكنان مصالحه كند بر اينكه يكى از امور

انجام دهد صحيح و درست است چه اينكه با عوض باشد يا بدون آن ، و 

 .ط به راه خواهد آمداهللا در كتاب احياء موات پاره اى مسائل مربو ان شاء

براى احدى جائز نيست كه بر ديوار همسايه خود بنائى  - 26مساءله 

سر تيز سقف خود را روى آن بگذارد مگر با گرفتن اذن و  بسازد و يا

خود چنين خواهشى كند اجابتش بر همسايه  رضايت او، و اگر از همسايه

ن و رضاى او با اذ واجب نيست ، هرچند كه مستحب مؤ كد است ، و اگر

 بنا و يا سر تير خود را روى ديوار او گذاشت اگر اين موافقت و اذنش

عنوان الزم الوفائى داشت مثال شرطى بود در ضمن عقدى و يا مصالحه 

انجام شده بود و از طريقى ديگر نظير شرط و صلح ديگر  اى برروى آن

و رخصت خود برگردد، و اما اگر صرف اجازه  همسايه نمى تواند از اذن

قبل از بنا و نهادن سر تير و سقف زدن از اجازه  ابتدائى بود مى تواند

احتياط را ترك نكند كه با وى  خود برگردد، و اما بعد از ساختن بنا اين

حاصل كنند حال يا به اينكه اجازه  مصالحه نموده رضايت يكديگر را

 خراب كرده يا آن را بگيرد و بناى او را بر روى ديوارش باقى بگذارد و



 خسارت وى را بپردازد هرچند كه در جواز رجوع بدون دادن خسارت

 . بذهن نزديكتر است

كسى كه در ديوارى شريك دارد جائز نيست در آن ديوار اين  - 27مساءله 

 تصرف كند كه بر روى آن بنا بسازد و يا سقف بزند و يا چوبى طور

شريكش اجازه داده باشد و داخل آن كند و يا ميخ در او بكوبد مگر آن كه 

هرچند به شاهد حال كشف كرده باشد، همچنانكه  يا رضايت او را

ديوار و دست نهادن بر آن و  تصرفات مختصر مانند تكيه كردن بآن

امثال آن همين حال را دارد بلكه ظاهر اين  انداختن جامه بر روى آن و

ايت ندارد سيره مثل اين امور ناچيز احتياج به احراز اذان و رض است كه

اگر شريك تصريح به منع كند و نارضايتى  هم بر اين جارى است ، بله

 . گونه تصرفات جائز نيست خود را اظهار نمايد آن وقت ديگر اين

اگر ديوار اشتراكى فرو بريزد و يكى از دو شريك بخواهد  - 28مساءله 

حال  ،تعمير كند شريكش مجبور نيست در كار تعمير شركت نمايد آن را

 آيا مى تواند بدون اذن شريك از مال خودش مجانى تعمير كند يا نه ؟بدون

اشكال در يك صورت جائز است و آن زمانى است كه زمين زير بناى 

تنهائى باشد و بخواهد با مصالح اختصاصى خودش بنا  ديوار ملك او به

اشكال در صورتى كه زمين ملك شريك باشد جائز  كند، همچنانكه بدون

اگر قابل قسمت است نمى تواند بدون  يست ، و اما اگر زمين مشترك باشدن

پيشنهاد قسمت نموده در سهم  اذن شريك ديوار را باال ببرد، تنها حق دارد

قابل قسمت نباشد و شريكش هم موافقت  جدا شده خود ديوار بسازد، و اگر

ن يكى موكول به حكم حاكم شرع مى شود تا شريك را مخير بي نكند كاراو



خود را بفروشد و يا اجاره دهد و يا در خرج  يا سهم: از چند كار بكند

تعمير نموده يا آن را باال  تعمير شريك شود يا اجازه دهد كه او مجانى

امثال اينها  در جائى هم كه شركت در چاه يا نهر يا قنات يا ناعور و.ببرد

سيم ممكن نبود بايد باشد همين حكم را دارد، يعنى در همه اين امور اگر تق

مال خودش  حل اختالف بحاكم مراجعه كرد و اگر يكى از شركاء از براى

خرج كرد و آب درآورد و يا آب قنات يا چاه را بيشتر كرد نمى تواند 

خود را از دادن سهمش از مخارج مضايقه كرد از بردن سهم آبش  شريك

 .جلوگيرى كند

وى ديوار همسايه اش واقع شده اگر سرتيرهاى خانه اى بر ر - 29مساءله 

ندانند وجه آن چه بوده مثال مالكان قبلى با يكديگر تراضى كرده اند يا  و

كشف خالف نشده حكم مى شود به اينكه اين عمل بحق  نه مادام كه

داشته چنين كارى بكند، و همسايه نمى  صورت گرفته و صاحب تيرها حق

روى ديوار من بردار بلكه   ازتواند از او مطالبه كند كه سر تيرهايت را

اش نمى  حتى اگر سقف خراب شود و بخواهد از نو سقف بزند همسايه

تواند او را از نهادن سر تيرهاى جديد روى ديوار وى منع كند و همچنين 

حال هر جا كه بنائى در ملك غير يافت شود يا مجراى آبى يا  است

شد، كه در امثال اينگونه شود و علتش معلوم نبا ناودانى در ملك غير ديده

مگر آن كه دليلى ثابت كند كه  امور به ظاهر حكم مى شود كه بحق بوده

است جائز و قابل  به عدوان بوده است و يا به عنوان عاريه بوده كه عقدى

 . برگشت

اگر شاخه هاى درختى از ملك صاحب درخت تجاوز نموده  - 30مساءله 



رخت چنين حقى نداشته باشد همسايه اش بكشد و صاحب د بفضاى ملك

كه شاخه هاى درخت خود را بطرف ملك  همسايه مى تواند از او بخواهد

اگر صاحب درخت قبول  خود برگرداند و يا تا حد ملك خود قطع كند و

برگرداندن شاخه ها  نكرد همسايه خودش مى تواند چنين كند البته با امكان

 . قطع آن جائز نيست
 
 

  كتاب اجاره

 ا به اعيان مملوكه از قبيل حيوان يا خانه و عقار و اثاث و جامه واجاره ي

مقابل عوض مى  امثال اينها تعلق مى گيرد و فائده تمليك منفعت را در

مثل اينكه شخص آزاد خود را  دهد، و يا متعلق به خود انسان مى شود

ل تمليك عم اجير غير كند براى اينكه عملى را براى او انجام دهد كه غالبا

خود به غير را در مقابل اجرتى مقرر را مى دهد، گاهى هم مى شود كه 

تمليك عمل نيست بلكه منفعت است مثل اينكه زنى خود را اجير  فائده آن

اجير كند براى اينكه شير پستان خود را در  كند براى رضاع نه ارضاع

 .او اختيار مستاءجر قرار دهد نه شيردان به كودك

اره عبارتى است مشتمل بر ايجاب بوسيله لفظ كه عقد اج - 1مساءله 

عرفيش داللت كند بر اينكه گوينده آن خواسته است رابطه خاصى  باظهور

عمل او در  نتيجه آن رابطه تمليك منفعت مال و يا تمليك را برقرار كند كه

مقابل گرفتن عوضى معين است و قبول آن هم لفظى است كه رضايت 

ه تملكش در برابر عوض را برساند، لكن عبارت بآن معامله و ب مستاءجر

اجاره دادم به تو اين خانه )) : طرف ايجاب اين است صريح اين عقد در



البته با  (( در فالن مدت)) دادم بفالن مبلغ را و يا اين خانه را به تو كرايه

نيز واقع مى شود به ) كردم  منفعت اين خانه را به تو تمليك: (تعبير

لكن اين عبارت   منظورش از اين تعبير همان اجاره باشدشرطى كه موجر

در رساندن عقد اجاره صحيح نيست ، و در اجراء عقد اجاره عربى بودن 

نيست بلكه هر لفظى كه معناى مورد نظر را برساند بهر زبانى و  معتبر

كافى است و در اجاره افراد الل و امثال آن ها اشاره قائم  لغتى كه باشد

عقد بيعشان چنين است ، و ظاهرا معامله  ى شود همچنانكه درمقام لفظ م

اول اجاره كه متعلق به اعيان مملوكه است جريان بيابد،  معاطاتى در قسم

يابد كه مالك عين منفعت دار خود را  و معاطاة در اجاره به اين تحقق مى

  يعنى-معناى اجاره  در اختيار مستاءجر قرار دهد باين قصد كه با اينكار

مال   را تحقق ببخشد، و مستاءجر هم به همين قصد عين-آن ربط خاص 

موجر را تحويل بگيرد، و بعيد نيست كه معاطاة در قسم دوم اجازه 

 خود را در اختيار - كه فرضا كارگر است -باينكه موجر  نيزجريان بيابد

 .اجير شروع به انجام كار او كند صاحب كار قرار داده بعنوان

در صحت اجاره چند چيز شرط است كه بعضى از آن مربوط  - 2مساءله 

مال  عقد موجر و مستاءجر است ، و بعضى ديگر مربوط به به طرفين

مال ، و بعضى  مورد اجاره ، و بعضى از آن مربوط به منفعت آن

اما دو طرف عقد اجاره معتبر است در آن دو . مربوط به اجرت است 

 بيع معتبرر بود از داشتن بلوغ وشرائطى كه در دو طرف عقد  همه آن

عقل و قصد و اختيار و نداشتن حجر بخاطر افالس با سفاهت و نظائر آن 

يكى اين كه معين : اجاره چند چيز در آن معتبر است  دو و اما عين مورد



دو خانه يا يكى از دو حيوان خود  شود، بنابراين اگر اجاره دهنده يكى از

ديگر  كند اجاره صحيح نيست ، يكىرا اجاره دهد و آن را مشخص ن

 اگر مال مورد اجاره عين خارجى است يا بايد  معلوم بودن آن است پس 

گردد ويا با ذكر اوصافى از آن كه وجود آن اوصاف در  با مشاهده معلوم

مالى مؤ ثر است ، و همچنين است آن  رغبت مردم باجاره كردن چنان

و يا مالى كلى است كه بايد با محل انجام اجاره غائب است  مالى كه از

يكى ديگر اينكه تسليم و .معلوم شود ذكر اوصاف آن چنانيش مشخص و

و بنابراين شرط  تحويل دادن آن به مستاءجر براى موجر ممكن باشد،

 يكى ديگر اينكه مالى.اجاره دادن حيوان فرارى و امثال آن صحيح نيست 

شد، بنابراين اجاره دادن چيزى باشد كه استفاده از آن بقاء عين آن ممكن با

ممكن نيست باطل است مثل اينكه زمينى را براى  كه استفاده از آن

و آب باران هم سودى  زراعت اجاره دهد كه آب بر آن سوار نمى شود

امثال اين گونه اموال و  بحال زراعت آن ندارد و نه كافى آن است و

مال است نظير  ردن آنهمچنين اجاره دادن چيزى كه استفاده اش از بين ب

مال مورد اجاره  يكى ديگر از شرايط.نان و شمع و هيزم براى سوزاندن 

اين است ملك اجاره دهنده باشد و يا اگر ملك او نيست در اجاره او باشد 

يكى .اجاره دادن مال غير بدون اذن يا اجاره صاحبش جائز نيست  پس

 كردن زن حائض براى مال است ، پس اجير ديگر جائز االنتفاع بودن آن

آن چه كه در منفعت  اينكه خودش مسجد را جاروب كند جائز نيست و اما

 يكى اين است كه مباح باشد، بنا براين اجاره دادن دكان: معتبر است 

براى آن كه انبار شرابش كنند و يا در آن شراب بفروشند جائز نيست و 



 اجاره دادن كنيز حيوان و يا كشتى براى حمل شراب و نيز اجاره دادن

امثال اينگونه منافعى كه مشروع نيست  آوازه خوان براى خواندن آواز و

مال بودن آن منفعت است يعنى منفعتى باشد كه عقال در ازاء  يكى ديگر.

مال بدهند، يكى ديگر تعيين نوع آن منفعت است و اين شرط در مورد  آن

ين اگر فرضا اسبى را داراى چند منفعت باشد، بنابرا مالى فرض دارد كه

سوار شدن اجاره مى دهد و يا باربرى  اجاره مى دهد بايد معلوم كند براى

آنرا اجاره دهد براى همه  و يا گرداندن سنگ آسيا و يا غير اينها، بله اگر

آن  انواع انتفاعات جائز است ، و در نتيجه مستاءجر همه منافعى كه در

علوم كردن آن منفعت است يا يكى ديگر م.مال باشد را مالك مى شود

معين كنند مثل اينكه خانه را براى يك ماه سكونت  باينكه زمان آن را

مستاءجر يك روز خياطى و  اجاره بدهد و ياخود را اجاره دهد كه براى

عمل خود را معين كند مثال اجير شود به  بنائى و يا تعمير انجام دهد و يا

رومى بدوزد و زمان عمل  ارسى و يا ف اينكه يك پيراهن معين را با برش 

اگر  را در صورتى كه در غرض مستاءجر دخالت ندارد معين نكند ولى

و اما آن چه در .دخالت داشته باشد منتهاى آن زمان را نيز بايد معين كنند

است يك شرط است و آن معلوم بودن آن و تعيين مقدار آن  اجرت معتبر

ن و معدود است و اگر اجرت هيچ كبل و وزن و عدد در مكيل و موزو به

به شاهد يا توصيف است و اجرت هم مى تواند  يك از اينها نبود تعيين آن

عملى معين و هم منفعتى و يا  عينى خارجى باشد وهم كلى در ذمه و هم

انتقال همچنانكه همه اينها مى تواند بهاى درمعامله بيع  حقى از حقوق قابل

 .واقع شوند



وانى را براى باربرى اجاره كند الزم است آن جنسى اگر حي - 3مساءله 

است بار حيوان كند را معين كند چون اغراض باختالف آن  كه قرار

كند هرچند به مشاهده و تضمين كه  اجناس مختلف است ، و همچنين معلوم

آن را اجاره  چه مقدار از آن جنس را مى خواهد بار حيوان كند، و اگر

د راه و نيز زمان حركت را ازاينكه شب است يا مى كند براى مسافرت باي

چيزهاى ديگر از اين قبيل را معين كند، بلكه بايد راكب را نيز  روز و

به امورى كه جهالت برطرف شود او را  نشان صاحب حيوان بدهد و يا

 .توصيف كند تا اجاره غررى نباشد

 آن هرجا كه معلوميت منفعت بحسب زمان باشد بايد زمان - 4مساءله 

روز است يا يك ماه و يا يك سال و يا غير آن ، بنابراين  معين شود كه يك

صحيح  (( مثل مثال برگشتن حاجيان)) شكل نامعلوم اندازه گيرى بر زمان

 . نيست

اگر صاحب خانه به مستاءجر بگويد مثال هر مقدار خواستى  - 5مساءله 

عقد اجاره باشد سكونت كن ماهى يك دينار بده اگر منظورش  در خانه من

ولى اگر منظورش اذن دادن به وى در سكونت .باطل است  عقد اجاره او

مقابل پرداخت عوض باشد ظاهرا صحيح است ، و فرق آن با اجاره  در

مستاءجر مالك منفعت است و در اباحه و اذان مالك  اين است كه در اجاره

 خانه عوضى استفاده كند و مالك نيست ، بله اگر از سكونت در آن خانه

اگر مستاءجر  را معين كرده بود مالك و از او طلبكار مى شود، و همچنين

اگر  به اجير بگويد اگر اين جامه مرا با دوخت فارسى بدوزى يكدرهم ، و

باطل است ولى بعنوان  رومى بدوزى دو درهم مزد مى دهم اجاره اش



 . جعاله صحيح است

 كند براى اينكه او را و يا بار اگر حيوانى را از كسى اجاره - 6مساءله 

وقتى معين تا مكانى معين حمل كند مثال او را در روز عرفه به  او را در

نرسانيد اگر اين نرساندن بخاطر تنگى وقت بوده و يا  كربال برساند ولى

نداشته اجاره باطل است ، و اما اگر وقت  رساندنش از جهتى ديگر امكان

انده صاحب حيوان مستحق اجاره نيست حال نرس وسعت داشته و با اين

كرده باشد يا نه مثل اينكه راه  حال چه اينكه در رساندن مستاءجر كوتاهى

باينكه او را بمكانى  را گم كرده باشد، و اگر حيوان شخصى را اجاره كند

نشود و  برساند ولكن شرط كند كه در وقت معينى او را برساند ولى ممكن

صحيح است و اجرت تعيين شده را بايد بپذيرد، يا اجير تخلف كند اجاره 

كه هست بخاطر تخلف شرط مستاءجر حق فسخ دارد و اگر فسخ  چيزى

مى گيرد و صاحب حيوان مستحق اجرت   كرد اجاره معين شده را پس

 . المثل است

 اگر در ايام زيارتى عرفه حيوانى را اجاره كند براى رفتن به - 7مساءله 

 نرسد و زيارت از وى فوت شود اجاره صحيح زيارت ولى به زيارت

حيوان مستحق همه اجرت است و مستاءجر خيارى هم  است ، و صاحب

اجاره رساندنش بزيارت  ندارد چون فرض اين است كه در ضمن عقد

به اين  درروز عرفه را شرط نكرده بود و در بين هم انصرافى نسبت

 .شرط نبود

ا زمان بستن عقد شرط نيست ، پس اتصال آغاز مدت اجاره ب - 8مساءله 

رمضان خانه خود را اجاره دهد براى ماه ذى الحجه  اگر مثال در ماه



خانه اش باجاره ديگرى باشد يا  صحيح است ، چه اينكه در اين فاصله

عقد منصرف بهمان  نباشد، و اما اگر نام ماه ذى الحجه برده نشود عبارت

  است ، و اما اگر براى يكماهماه رمضان يعنى زمان متصل به بستن عقد

متصل به زمان  مطلق باشد كه هم ماه اجاره بدهد لكن عبارت عقد طورى

 . متصل اقوى بطالن عقد است عقد از آن فهميده شود و هم ماه غير

عقد اجاره از دو طرف عقد يعنى موجر و مستاءجر الزم  - 9مساءله 

يعنى )) ه اقالهزدن آنرا ندارند مگر از را است و هيچ يك حق بهم

و ظاهرا همه  و يا وجود يكى از خيارات ، (( درخواست و خواهش

خياراتى كه دربيع هست در اجاره نيز جريان دارد بجز خيار مجلس و 

و خيار تاءخير، پس دراجاره خيار شرط و خيار تخلف شرط  خيار حيوان

يت و غير آن جارى است و بنابر  و خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤ

يك از دو  و هيچ)) اقوى اجاره معاطاتى مانند بيع معاطاتى الزم است

لكن  ((طرف بدون يكى از اسباب نامبرده حق بهم زدن آن را ندارد،

احتياطى كه دربيع معاطاتى داشته در اجاره معاطاتى نيز  رعايت همان

 . سزاوار است

باطل  هاجاره با فروختن موجر عين مالى را كه اجاره داد - 10مساءله 

نمى شود، در نتيجه آن مال منتقل به مشترى مى شود البته تا مدتى كه 

بله اگر مشترى اطالع از اين .است مسلوب المنفعه مى باشد اجاره باقى

را قبال بديگرى اجاره داده خيار فسخ دارد،  معنا نداشته كه فروشنده مبيع

جاره كوتاه خيال مى كرده مدت ا بلكه در صورتى هم كه مى دانسته لكن

اگر مستاءجر   شده كه طوالنى است حق فسخ دارد، و است بعدا معلومش 



مال در  در بين مدت اجاره آن را فسخ كرد و يا بعلتى فسخ شد منفعت آن

بقيه مدت متعلق به مالك قبلى يعنى موجر است نه به مالك فعلى كه 

، و همان طور كه اجاره بخاطر فروختن مال به غير  مشترى است

باطل نمى   بخود مستاءجر نيز باطل نمى شود و با فروختنش  مستاءجر

شود، بنابراين اگر كسى خانه اى را اجاره كند و در بين مدت آن را 

 نسبت به منفعت  نمايد اجاره اش همچنان باقى است و مالكيتش  خريدارى

اجاره است نه به تبعيت مالك بودن عين خانه  در بقيه مدت اجاره به سبب

منفعت خانه در مدت باقى مانده  ر نتيجه اگر در اين بين اجاره فسخ شودد

بيع بخاطر يكى  بفروشنده بر مى گردد همچنانكه اگر در اين ميان معامله

 از اسباب فسخ شود ملك خانه بفروشنده بر مى گردد ولى منفعت آن در

 . بقيه مدت اجاره ملك مستاءجر است

جاره اعيان بخاطر مرگ موجر و يا به ظاهر اين است كه ا - 11مساءله 

مستاءجر باطل نمى شود مگر آن كه ملكيت موجر نسبت به  خاطر مرگ

كه در اين فرض اگر بميرد اجاره اى  منفعت محدود به زمان حياتش باشد

باطل مى شود، مثل اينكه شخصى وصيت كند براى زيد كه  كه بغير داده

 در اختيار او قرار دهند و حال حيات است فالن خانه اش را مادام در

نامبرده را بديگرى اجاره دهد براى مدت  سپس از دنيا برود و زيد خانه

 يكسال خودش از دنيا برود كه اجاره نسبت به يك دو سال و پس از گذشتن

سال باقى  سال باقيمانده باطل مى شود، بله اگر منفعت خانه در اين يك

  ديگر برگردد و آنها اجارهمانده به ورثه صاحب وصيت و يا به كسى

باقيمانده را امضاء كنند باطل مى شود، چون از آن به بعد مالك منفعت 



است مگر آن كه بطن بعدى اجاره بطن سابق را  موقوفه بطن بعدى

باطل نمى شود و احتياج به  امضاء كند، بله در يك صورت ديگر اجاره

بخاطر  موقوفهامضاء بطن الحق هم ندارد و آن اين است كه متولى 

مصلحت وقف و مصلحت بطون آينده عين موقوفه را براى مدتى طوالنى 

بيشتر از عمر بطن موجود باشد اين اجاره نسبت به بطون  اجاره دهد كه

نامبردن متولى كه همان موجر است با  الحقه نيز نافذ و معتبر است و

رباره همه اينها د.باطل نمى شود بطن موجود در وقت بستن عقد اجاره

بخاطر انجام كارى  اجاره اعيان و امالك بود و اما درباره اجاره اشخاص

باطل مى شود، بله اگر اجير عملى را تقبل  از كارها با مردن اجير اجاره

مردنش اجاره باطل نمى شود و  كند يعنى انجام آن را بذمه بگيرد بعد از

 .ء كننداموال وى آن را ادا دينى بگردن او باقى مى ماند تا از

اگر ولى كودك خود آن كودك و يا ملك او را با رعايت  - 12مساءله 

براى مدتى اجاره دهد و قبل از بسر رسيدن مدت  مصلحت و غبطه او

اجاره رانسبت به مدت باقى مانده  اجاره كودك بحد رشد برسد مى تواند

قبل از رشد او مصلحت الزم الرعايتى سرپرست او  فسخ كند مگر آن كه

مدتى بيشتر از حد رشد او اجاره   وادار كرده باشد كه ملك او را براىرا

داد آن مصلحت  دهد به طورى كه اگر براى مدتى كمتر از آن اجاره مى

 عايد وى نمى شد در اين صورت نمى تواند بعد از رسيدنش به حد رشد

 .اجاره وليش را فسخ كند

اجاره كرد عيبى در آن اگر مستاءجر بعد از آن كه مالى را  - 13مساءله 

قبل از تاريخ وقوع اجاره در آن موجود بود و او نمى دانسته در  ببيند كه



باعث نقص منفعت او باشد مثال حيوانى را  صورتى كه وجود آن عيب

عيب موجب نقص در  اجاره كرده كه لنگ بوده و او نمى دانسته يا اينكه

دراين دو  بريده باشد كهاجرت باشد مثل اينكه حيوان گوش بريده و يا دم 

صورت مى تواند اجاره را فسخ كند، البته اين در اجاره اى است كه بر 

مشخص و مثال حيوانى معين واقع شده باشد و اما اگر بر مالى كلى  مالى

آن كلى كه تحويل گرفته معيوب باشد نمى تواند عقد  واقع شده و فردى از

را پس داده فردى سالم از موجر تواند آن فرد  اجاره را فسخ كند، بله مى

تعويض آن نباشد كه در آن صورت  بگيرد مگر آنكه براى موجر امكان

مال مورد اجاره بود،  مستاءجر مى تواند اجاره را فسخ كند، اين درباره

 اما اگر اجرت معيوب باشد در صورتى كه اجرت مالى مشخص و معين

حال آيا  اره را بهم بزند،باشد و موجر در آن عيبى پيدا كند مى تواند اج

مى تواند فسخ نكند و تفاوت قيمت صحيح و معيوب را از مستاءجر 

نه ؟محل اشكال است ، و اما اگر اجرت مالى كلى بوده باشد  مطالبه كند يا

بدل آن را بكند و حق ندارد عقد اجاره را فسخ  موجر تنها مى تواند مطالبه

 .بدل آن متعذر باشد نمايد مگر آن كه

اگر غبن يكى از دو طرف موجر يا مستاءجر معلوم شود  - 14ساءله م

آن كه در حين عقد سقوط خيار غبن را شرط كرده  خيار غبن دارد، مگر

 .باشند

در اجاره اعيان ، مستاءجر مالك منفعت آن عين و در اجاره  - 15مساءله 

عمل آن مشخص مى شود، و همچنين به مجرد بسته شدن  اشخاص مالك

شوند اما هيچ يك از آن دو حق مطالبه  وجر و اجير مالك اجرت مىعقد م



داده ايم تسليم  ملك خود را ندارند مگر بعد از آن كه آن چه را انجام

 مستاءجر كرده باشند، و اين تسليم هرچند بر آن دو واجب است اما اگر

ديدند طرف مقابل حاضر به تسليم نيست مى توانند از تسليم خوددارى 

 .كنند

وقتى اجاره به عين تعلق گيرد تسليم منفعت آن به مستاءجر  - 16مساءله 

عمل به  است كه عين را تسليم او كند، و اما در اجاره شخص تسليم به اين

اين است كه اجير آن عمل را باتمام برساند البته اين در اجاره اى است كه 

اه در خانه گرفته باشد بخود عمل مثل نماز و روزه و حج و كندن چ تعلق

امثال اينها كه ربطى به حال مستاءجر در دست اجير نداشته  مستاءجر و

قبل از اتمام عمل اجير مستحق مطالبه اجرت  باشد، كه اينگونه موارد

عمل هم مستاءجر حق امروز و فردا كردن در پرداخت  نيست و بعد از

شرط كرده باشد كه  اجرت ندارد، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره

قبل از عمل بپردازد، حال چه  تاءجر همه اجرت و يا بعضى از آن رامس

اين باشد به  به طور صريح شرط شده باشد و چه ضمنى مثال معلوم بر

طورى كه هر مستاءجرى خود را مستلزم بدادن آن بداند كه دراين 

آن عمل مى شود، و اما اگر متعلق به مال مستاءجر در  صورت طبق

مستاءجر جامه ى باجير داده باشد كه  شته باشد، مثالدست اجير ارتباط دا

انگشتر ريخته گرى كند و  بدوزد و يا نقره اى داده كه آن را به صورت

باتمام عمل است  امثال اين گونه اجاره ها آيا مانند نماز و روزه تسليم آن

عمل است ؟ دو وجه بلكه دو قول  و يا به تحويل گرفتن جامه و نقره مورد

اتمام شدن عمل  ه اول آن دو اقوى است ، و بنابراين اگر بعد ازاست ، ك



 جامه مثال در دست خياط تلف شود و طورى تلف شود كه اجير ضامن آن

نباشد چيزى به عهده او نمى آيد و مستحق اجرتش هست ، بله اگر به 

اجير ضامن باشد در آن صورت بايد قيمت پارچه  طورى تلف شود كه

قبل از دوخت را، بنا بر هر دو وجه  ازد نه قيمتدوخته شده را بپرد

دوخته شده به تبع  مطلب همين طور است ، زيرا بنابر هر دو وجه وصف

 . ملكيت پارچه در ملك صاحب پارچه است

اگر مستاءجر اجرت را پرداخته باشد و يا به موجب شرطى  - 17مساءله 

مال  نيست عيناند حق داشته تاءخير بيندازد ولى موجر حاضر  كه كرده

تحويل  مورد اجاره را تحويل دهد از طرف حاكم اجبار مى شود به اينكه

دهد، و اگر اجبارش ممكن نبود مستاءجر حق دارد اجاره را فسخ نموده 

پرداخته پس بگيرد، وهم مى تواند اجاره را باقى بگذارد و  اجرت را اگر

و همچنين است شده را از موجر مطالبه كند  عوض منفعتى كه از او فوت

تحويل گرفتن از وى فسخ كند چه  اگرمستاءجر بعد از تسليم موجرو

لكن اگر بعد از  بالفاصله و چه بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره ،

مال  گذشتن مدتى فسخ كند اجاره نسبت به مدت باقيمانده فسخ مى شود و

 .االجاره نسبت به آن تعداد مدت بر مى گردد

قبل از تحويل   مستاءجر حيوانى را از كسى اجاره كند واگر - 18مساءله 

 گرفتن يا بعد از آن در اثناء مدت اجاره حيوان فرار كند در صورتى كه

 .باطل مى شود مستاءجر در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد اجاره

تحويل بگيرد  اگر مستاءجر عين مورد اجاره را از موجر - 19مساءله 

 نكند تا مدت اجاره تمام شود مثال خانه اى را ولى از منفعت آن استفاده



سكونت بمدت يكسال اجاره كند و آن را تحويل هم بگيرد ولى در آن  براى

  سرآيد اگر اين سكونت نكردنش به اختيار خودش  سكونت نكند تا مدت

مسئله است  مال االجاره بعهده اش مستقر مى گردد، و در حكم همين بوده

تحويل مستاءجر بدهد ولى او از تحويل گرفتن   راآن جائى كه موجر خانه

سرآيد و در اجاره بر اعمال نيز  امتناع بورزد و از آن استفاده نكند تامدت

مستاءجر قرار  اين حكم مى آيد به اين معنا كه اگر اجير خود را در اختيار

 بدهد ولى مستاءجر از او كارى نخواهد مثال خياط را اجير كرده تا لباس

را در وقتى معين برايش بدوزد ولى مستاءجر لباس رابه او ندهد تا معينى 

تمام شود اجرت را بدهكار است حال چه اينكه اجير در  آن وقت معين

يا براى غير مشغول شده باشد و يا  مدت اجاره بكارى ديگر براى خودش

مستاءجر به خاطر عذرى  در همه وقت بيكار باشد، و اگر اين خوددارى

البته اين   اجاره باطل است و اجاره دهنده مستحق اجرتى نيستبوده باشد

در صورتى است كه عذر نامبرده عذرى عمومى باشد و با وجود آن عين 

اجاره قابل استفاده نباشد، مثال حيوانى را از صاحبش اجاره كند كه  مورد

سوار شود و ناگهان برف سنگينى ببارد كه نه آن  تا شهر معينى بر او

به راه پيمودن نباشد و يا برف راه را   نه هيچ حيوان ديگر قادرحيوان و

خانه اى اجاره كند براى  ببندد و يا به علتى ديگر راه بسته شود، و يا

شود و  سكونت و ناگهان آن محله جبهه جنگ قرار بگيرد و يا باغ وحش

امثال اين گونه عذرهاى عمومى پيش بيايد، و اگر اينگونه عذرها بعد از 

منفعت در مدتى از زمان اجاره اتفاق بيفتد اجاره تنها نسبت به بقيه  تيفاءاس

باطل مى شود، و اما اگر عذر عمومى نباشد بلكه مختص به  مدت



شود به طورى كه نتواند سوار بر حيوان شود  مستاءجر باشد مثال مريض

باطل است يا نه ؟دو وجه است كه دوم آن خالى  در اين صورت آيا اجاره

است كه شرط شده باشد كه خود  رجحان نيست ، البته اين در صورتىاز 

حيوان را به ديگرى  او سوار شود كه در نتيجه اين شرط مستاءجر نتواند

 اجاره دهد و از اين طريق منفعتى را كه مالك شده استيفاء كند، و گرنه

 . اجاره قطعا باطل نيست

 كند و نگذارد اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب - 20مساءله 

از آن استيفاء نمايد، در صورتى كه غصب قبل  مستاءجر منفعت خود را

 . تحويل گرفتن بود چاره اش همان شق دوم است از

تحويل  اگر عين مورد اجاره قبل از آن كه مستاءجر آن را - 21مساءله 

تحويل گرفتن  بگيرد تلف شود اجاره باطل است ، و هم چنين اگر بعد از

اگر  صله معتنابه و يا قبل از فرا رسيدن زمان اجاره تلف شود، وبدون فا

باطل است و  در بين مدت اجاره تلف شود اجاره نسبت به مدت باقى مانده

از مال االجاره بمقدار آن مدت بر مى گردد اگر نصف مدت باقى مانده 

اگر درثلث باقيمانده ثلث مال االجاره بر مى گردد و بهمين نحو،  بنصف و

كه اجرت عين در همه مدت اجاره مساوى و يكسان  ين در صورتى استا

تفاوت نيز در تقسيم نسبت رعايت  باشد، و اما اگر تفاوت داشته باشد آن

يكسال اجاره كرده كه اجاره سه  مى شود، مثال اگر خانه اى را براى مدت

فصل ديگر است فرضا اگر اجاره اش  ماه زمستانش دو برابر اجاره سر

در سه ماه زمستان دو  ه بهار و تابستان و پائيز هزار تومان استدر س

يك  هزار تومان است و خانه در آخر پائيز تلف شد از اجرتى كه براى



سال معين شده دو ثلث آن بر مى گردد و براى نه ماهى كه گذشته يك ثلث 

مى ماند، در هر جائى هم كه نظير اين مورد است و در وسط مدت  باقى

آيد بهمين حساب تفاوت قيمت در تقسيم به نسبت   انفساخى پيشفسخى يا

تمام عين مورد اجاره تلف شود،  رعايت مى شود اين در صورتى است كه

تلف شده باطل  و اما اگر بعضى از آن تلف شود اجاره نسبت به آن چه

كه  مى شود چه اينكه تلف از اول امر باشد يا در اثناء مدت بهمان ترتيبى

 . گذشت

اگر خانه اى را اجاره كند و خانه منهدم شود در صورتى كه  - 22ساءله م

باطل  كه بخاطر آن اجاره شده به طور كلى از بين برود اجاره استفاده اى

مى گردد حال اگر اين انهدام قبل از تحويل دادن خانه و يا بعد از آن 

مى قبل از آن كه در آن سكونت كند باشد تمامى اجرت بر  بالفاصله و

همان حسابى كه گذشت بر مى گردد، و اگر  گردد، و گرنه به نسبت و به

نه در عين آن ممكن بود و  استفاده از خانه در جهت آن غرضى كه داشت

قابل اعتناء بود عقد اجاره باطل نمى شود و  آن استفاده از نظر عرف هم

سخ كند باقى بدارد، و اگر ف مستاءجر مى تواند آن را فسخ كند و مى تواند

بعضى از  حكم اجرتش طبق همان ترتيبى است كه گذشت ، و اگر

اطاقهاى خانه منهدم شود در صورتى كه مالك مبادرت در تعمير آن كند 

طورى كه چيزى از منافع مستاءجر فوت نشود مستاءجر بنابر اقوى  به

خود به خود هم منفسخ نمى شود، و اگر مبادرت  حق فسخ ندارد و اجاره

باطل و نسبت به اجرتى كه در  ره نسبت به آن چه ويران شدهنكند اجا

تبعض صفقه خيار  مقابل آن واقع مى شود باقى است ولى مستاءجر بخاطر



 .دارد

در هر موردى كه اجاره باطل مى شود اجاره دهنده از  - 23مساءله 

المثل آن مقدار منفعتى را كه او استيفاء كرده و يا در  مستاءجر اجرت

او بوده را مستحق است ، و عين  لف شده و يا تلفش در ضمانتدست او ت

عمل نيز مى آيد يعنى مزدور آن مقدار  اين حكم در اجاره مشخص براى

المثل آن را از صاحب كار مستحق مى شود،  عملى را كه انجام داده اجرة

كار و كارگر عالم  و ظاهرا در اين حكم فرقى نباشد بين اينكه صاحب

باطل بوده يا جاهل باشند، بله اگر بطالن اجاره  كه اجاره آن دوباشند به اين

نشده يا اجرتى كه معلوم كرده اند  بخاطر اين بود كه در آن اجرتى طى

نيست ، و اما اگر  عرفا ماليت نداشته در اين صورت اجير مستحق چيزى

 چيزى را كه عرفا ماليت نداشته داراى ماليت مى پنداشته اند ظاهرا اجير

 . تحق اجرة المثل هستمس

اجاره مال مشاع جائز است چه اينكه اجاره دهنده جزئى  - 24مساءله 

باشد و آن را اجاره دهد و يا مالك كل مال باشد و  مشاع از آن را مالك

را اجاره دهد، لكن در  جز مشاعى از آن مثال نصف آن يا ثلث آن

 بدون اجارهصورت اول كه اجاره دهنده داراى شريك هست نمى تواند 

شريكش همه ملك را در اختيار مستاءجر قرار دهد، و همچنين جائز است 

بنحو اشتراك اجاره كنند و با تراضى يكديگر در  دو نفر مثال خانه اى را

را بين خود بطور عادالنه تقسيم  آن سكونت كنند و يا اطالقها و مرافق آن

قرعه بيندازند،   برداردنموده براى اينكه معلوم كنند كداميك كدام قسمت را

 همانطور كه دو نفر كه مالك يك خانه هستند آن را بين خود تقسيم مى كنند



و يا آن كه همه منافع و سكناى آن را بطور توافق بين خود تقسيم كنند 

بگذارند شش ماه يكى از آن دو در همه خانه سكونت كند و در  يعنى قرار

 دو نفرى حيوانى را اجاره همچنانكه اگر شش ماه ديگر آن ديگرى ،

سوار شدن آن جز به همين  كردند براى سوار شدن به نوبت تقسيم منفعت

يك روز  طريق توافق ممكن نيست بايد مثال يك روز اين سوارش شود و

 . آن يا يك فرسخ اين سوارش شود و يك فرسخ آن

تنها اگر عين مالى را اجاره كند و اجاره دهنده شرط نكند كه  - 25مساءله 

استيفاى منفعت كند مستاءجر مى تواند آن را به ديگرى  خودش از آن

خودش داده و يا بيشتر و يا به مساوى  اجاره دهد يا به كمتر از اجرتى كه

مزدور است ، و اما  آن ، اين حكم در اجاره غير اطاق و خانه و دكان و

 گر آن كهدر آنها جائز نيست به بيشتر از آن چه خودش داده اجاره دهد م

كارى در آن عين انجام داده باشد مثال تعمير يا سفيد كارى و يا كار 

قبيل در آن كرده باشد هرچند كه جواز اين عمل هم در  ديگرى از اين

گيرد غير جنس اجاره اى باشد كه داده  صورتى كه جنس اجاره اى كه مى

ا و كشتى كاروانسرا و آسي بعيد نيست ، و نزديك تر به احتياط آن است كه

خالى از  را هم ملحق بخانه و اطاق بدانيم هرچند كه ملحق نبودن آن ها

قوت نيست ، و اگر خانه اى را مثال به ده درهم اجاره كند نصف آن را 

و نصف ديگر را بدون اينكه كارى در آن كرده باشد به ده  خودش بنشيند

دادن به بيشتر مثل مسئله باال يعنى اجاره  درهم اجاره دهد جائز است ، و

درنصف مدت خودش در  از آن چه اجاره كرده نيست و همچنين است اگر

بله  آن بنشيند و در بقيه مدت آن را به ديگرى اجاره دهد به ده درهم ،



اگر آن را در بقيه مدت و يا از ابتداء نصف آن را به بيشتر از ده درهم 

 . نيست اجاره دهد جائز

 را تقبل كند و به گردن بگيرد و شرط اگر كارگرى عملى - 26مساءله 

باشد كه آن عمل را خودش انجام دهد هم در بين نباشد كه به معامله  نشده

جائز است غير خود را براى انجام آن عمل اجير كند  او چنين معنائى بدهد

اجرتى كمتر جائز نيست مگر آن كه  بهمان اجرت و يا بيشتر، و اما به

كرده باشد يا قسمتى از  يدش مى شود كارىخودش در برابر سودى كه عا

اى را  آن عمل را هرچند اندك انجام داده باشد مثال اگر خياط دوختن جامه

تقبل كند در برابر يك درهم سپس برش آن را خودش كرده باشد و يا 

دوختنش را هرچند اندك را خود انجام داده باشد اشكالى ندارد  مقدارى از

دوختن آن جامه بمبلغى كمتر هرچند يك درهم  كه ديگرى را اجير كند بر

بدون اذن صاحب پارچه آن  يا يك ششم آن ، لكن در اينكه آيا جائز است

يا نه  پارچه و يا هر عين مورد اجاره ديگررا به دست اجير خود بدهد

 . اشكال است هرچند كه جواز آن خالى از وجه نيست

ديگرى كند كه همه منافع كسى كه خود را به اين نحو اجير  - 27مساءله 

اجاره متعلق به مستاءجر باشد جائز نيست در آن مدت براى  او در مدت

نه بدون مزد و نه با مزد و گرفتن مزد هم  خودش و يا براى غير كار كند

بعضى از كارهائى كه عقد  نه به طريق جعاله و نه از راه اجاره ، بله

 شود و منافاتى هم با عمل شامل آن نمى اجاره او از آن انصراف دارد و

اشكال ندارد، مثل اينكه مورد اجاره با تصريح دو طرف  مورد اجاره ندارد

شامل كارهاى روزانه بشود در اين صورت  و يا با انصراف عقدشان تنها



اعمال را براى خودش يا براى غير  مانعى ندارد كه در شب بعضى از

روز بشود كه  يش درانجام دهد، مگر آن كه شب كاريش باعث كم كار

 هرچند اين تاءثير اندك باشد جائز نيست ، بنابراين اگر در مدت اجاره

شامل آن بوده  براى غير انجام دهد كه اجاره اش كارى براى خودش يا

اگر براى خودش انجام داده مستاءجر خيار دارد بين اينكه اجاره را فسخ 

د، البته اگر كارگر اصال تمامى اجرتى را كه به كارگر داده برگردان نموده

كار نكرده باشد و اگر كرده باشد به همان نسبت از اجرت را به  براى او

بر مى گرداند و بين اينكه اجاره اش را فسخ نكند و  حساب كرده بقيه را

المثل عملى كه براى خود كرده را از او مطالبه كند، و  از كارگر اجرة

ر كرده ، و اما اگر براى غير مجانى كا همچنين اگر براى غير و بطور

بر اينكه مى تواند اجرة  بعنوان جعاله و اجاره كارى انجام داده باشد عالوه

را امضاء  المثل آن را از كارگرش مطالبه كند مى تواند جعاله يا اجاره او

 . بردارد نموده اجرتى را كه او براى خودش معين كرده اين براى خودش 

اجير كند براى انجام عملى مخصوص كه آن را اگر خود را  - 28مساءله 

بطور مستقيم و در زمانى معين انجام دهد مانعى ندارد كه در آن   خودش

غير كار كند البته كارى كه منافات با كار  مدت براى خودش يا براى

كه دريك روز براى مستاءجر  مستاءجر نداشته باشد، مثال اجير شده است

نيابتى  ا در همان روز اجير شود كه روزهخياطى و يا خطاطى كند ضمن

بگيرد در صورتى كه روزه گرفتنش او را در انجام خياطت براى 

ضعيف نمى سازد اشكال ندارد، و اما انجام خياطت و عملى  مستاءجرش

منافى با اجير بودنش دارد چه براى خود  از آن نوع و از غير آن نوع كه



اگر از نوع همان عمل باشد   دادو چه براى غير جائز نيست و اگر انجام

روز  مثل اينكه يك روز اجير شده براى كسى خياطى كند و در همان

مشغول خياطى براى خودش يا براى غير نيز بشود چه مجانى و چه با 

همان حكم صورت سابق است كه مستاءجر خيار دارد بين  اجرت حكمش

نى بوده و بين سه اجرة المثل اگر مجا دو كار بين فسخ و ابقاء و گرفتن

مزدورش را امضاء نموده  كار يعنى فسخ و ابقاء و اينكه جعاله و اجاره

اگر  مزدى را كه او براى خود معين كرده وى براى خود بگيرد، و اما

كارى كه براى خود يا غير كرده غير نوع آن كارى است كه براى 

 كتابت و مثال اجير شده در خياطت ولى مشغول شده به انجامش اجير شده

چه مجانى )) دو امر است مطلقا خطاطى مستاءجر بطور مطلق مخير بين

و آن دو امر  ((غير بوده باشد و چه با اجرت چه براى خود و چه براى

اينكه  اين است كه يا اجاره خود را فسخ و اجرتى را كه داده برگرداند و يا

ه از اجير اجاره را بحال خود باقى گذاشته عوض منفعتى را كه فوت شد

 .بگيرد

اگر خود را اجير ديگرى كند براى انجام دادن عملى ولى قيد  - 29مساءله 

را در آن نياورند هرچند وقت عمل را تعيين كرده باشند و يا  مباشرت

عمل را تعيين نكنند ولى مباشرت را قيد كرده باشند جائز است  اينكه وقت

د كه قبل از انجام اجير شخص ديگر نيز بكن در هر دو صورت خود را

 .اول نوع آن عمل و يا ضد آن را براى او بياورد عمل براى مستاءجر

اگر حيوانى را اجاره كند براى اينكه در وقتى معين به وسيله  - 30مساءله 

خود را به شهرى حمل كند لكن او در همان زمان عمدا يا اشتباها  آن بار



اجرت معين شده بر ذمه اش حمل كند سوار بر حيوان شود  بجاى اينكه بار

تحويل گرفتن حيوان بر ذمه اش مستقر مى شود  مستقر مى شود چون با

استيفاء نكند، حال مطلب در  هرچند كه منفعت معين شده را از آن حيوان

حمل بار تعيين شده است اجرت  اين است كه آيا غير از اجرتى كه براى

نتيجه دو  ر شدن و درالمثلى ديگر نيز به عهده او مى آيد بخاطر سوا

حمل و اجرت  اجرت به عهده او مى آيد و يا آنكه بجز تفاوت بين اجرت

  چيزى به عهده اش نمى آيد مثال اگر- اگر تفاوت داشته باشد -سوارى 

حيوان را اجاره كرده باشد براى حمل به مبلغ پنج تومان تنها همان اجرت 

تمال دومش خالى از رجحان  مى آيد، از اين دو اح عهده اش  معين شده به

 . مصالحه است نيست لكن نزديكتر به احتياط

اگر خود را براى انجام عملى مشخص اجاره دهد و بدون  - 31مساءله 

غير آن عمل را انجام دهد مثال اجير شده بود تا جامه اى  دستور مستاءجر

چيزى نوشته باشد مستحق هيچ اجرتى  براى او بدوزد لكن او براى وى

اگر حيوان خود را  ت چه اينكه عمدا باشد و يا اشتباها، و همچنيننيس

حمل كرده باشد  اجاره داده باشد براى حمل بار زيد و او بار عمرو را

 و نه اجرت - چون نكرده -حمل بار زيد  مستحق اجرتى نيست نه اجرت

 -  چون براى آن اجير نشده بوده-حمل بار عمرو 

طفل بلكه جهت شير  هت شير دادن بهاجير كردن زن ج - 32مساءله 

  نيز جائز است به اينكه او را اجير كنند كه پستان خود را در خوردنش 

اختيار طفل بگذارد و خودش هيچ كارى انجام ندهد، و در صحت اين 

او شرط نيست حتى شوهر نمى تواند زن را  اجاره اذن شوهر و رضايت



مانع از استمتاع وى از  از اجير شدن منع كند مگر آن كه اجير شدنش

اوست ، و  همسرش شود، البته اگر مانع شود صحت منوط به اذن و اجازه

همچنين جائز است اجاره كردن گوسفند شيرده براى استفاده از شيرش و 

كردن چاه براى كشيدن آب آن و بلكه بعيد نيست كه اجاره كردن  اجاره

 . صحيح باشد اش  درخت براى استفاده از ميوه

اگر اجير شود در اينكه عمل معينى چون بنائى يا خياطت  - 33اءله مس

يا كارى ديگر راانجام دهد و در اجاره قيد نشده باشد كه  جامه اى معين و

صورت اگر شخصى ديگر بدون  اجير خودش آن را انجام دهد در اين

مثل اين مى نمايد  گرفتن مزد و بعنوان تبرع از اجير آن كار را انجام دهد

 ه خود اجير آن را انجام داده باشد و مستحق اجرتى كه معين شده مىك

باشد، و اما اگر بعنوان تبرع از مالك بنا و جامه كار را انجام داده باشد 

باطل مى  نيست بلكه اجاره بخاطر از بين رفتن محل آن مستحق اجرتى

 . شود عامل هم مستحق اجرتى از مالك نيست

سان خود را براى انجام كارى كه بر خود او جائز نيست ان - 34مساءله 

است اجير غير كند مثال اجير كسى بشود كه نمازهاى يوميه  واجب عينى

به همان عنوان واجب كفائى انسان باشد  خودش را بخواند، عملى هم كه

غسل دادن به ميت و كفن پوشاندن و دفن آن بنابراحتياط همين حكم  مانند

كفائى هست لكن نه به عنوان خود عمل بلكه  برا دارد، اما عملى كه واج

حاجت خلق از قبيل خياطى و  به عنوان ديگر نظير حفظ نظام و برآوردن

امثال آن اجير شدن در انجام دادنش و مزد گرفتن  كفش دوزى و طبابت و

مقابل آن اشكالى ندارد، همچنانكه اشكال ندارد كه كسى خود را اجير  در



بت از او چه زنده باشد و چه مرده واجب شرعى نيا كند براى غير تا به

 .در آن مشروع باشد او را بياورد البته آن واجبى كه نيابت

اجير شدن براى حفظ كاال از تلف شدن و نگهبانى خانه و  - 35مساءله 

سرقت براى مدتى معين امرى است مشروع و جائز، و مى توان  بستان از

 كه اگر مال تلف شد و يا به سرقت به اين معنا عليه اجير شرط ضمان كند

تقصيرى نداشته باشد و اجير درضمن  رفت او ضامن باشد هرچند كه هيچ

شد و يا چيزى از خانه يا  عقد اجاره ملتزم شود به اينكه اگر كااليش تلف

كردن   به سرقت رفت خسارتش را بپردازد، بنابراين ضامن بستانش 

رى است مشروع به شرطى كه در برابر تلف مال ام ((شبگرد)) ناطور

 .به نحو مشروعى انجام شده باشد التزام

اگر از كسى درخواست كند كه عملى را براى او انجام دهد  - 36مساءله 

 -كند و انجام دهد مستحق اجرت المثل عملش مى شود  و او هم اجابت

عمل از اعمالى باشد كه عرف براى آن مزد قائل  البته در صورتى كه آن

عامل هم به قصد تبرع انجامش نداده باشد، كه اگر به قصد  و -است 

باشد نه به قصد گرفتن مزد مستحق مزدى نمى  تبرع و احسان انجام داده

 .دادن مزد باشد شود هرچند كه درخواست كننده منظورش

اگر كسى را اجير كند براى مدتى معين كه برايش مباحاتى  - 37مساءله 

دت يكماه هيزم يا علف جمع كند و يا آب كند مثال براى م را حيازت

اين باشد كه هرچه او جمع مى كند  بياورد و مقصودش از اين استيجار

آورد ملك  ملك وى باشد، در اين صورت هرچه را كه اجير بدست

مستاءجر است كه آن مباح بر حالت اباحه خود باقى است هرچند كه 



 براى جمع آورى محل اشكال است ، و اگر كسى را اجير كند مسئله

مال او شود بلكه غرض عقالئيش تنها جمع كردن  مباحات نه به قصد اينكه

اجاره كرده باشد مالك آن نمى  آن مباح است و اجير را براى همين منظور

كرده باشد مالك  شود اجير هم اگر به قصد وفاى بعقد اجاره آن را جمع

 .ند مى تواند آن را تمليك ك نمى شود در نتيجه هركس 

حاصل  اجاره كردن زمين براى زراعت گندم و جو بلكه هر - 38مساءله 

حاصل جائز  ديگرى كه از آن بدست آيد در مقابل مقدارى معين از آن

 نيست ، بلكه با اين منظور هم جائز نيست كه زمين را اجاره دهد در

مقابل فالن مقدار گندم در ذمه لكن درضمن عقد شرط كند كه آن گندم را 

از آن زمين بپردازد، و اما اجاره دادن زمين بر   گندم بدست آمدهاز

كردن و يا شرط كردن  زراعت گندم يا جو يا هر زرعى ديگر بدون قيد

 . اين كه مال االجاره را از همان زرع بپردازد جائز است

مالى كه اجاره داده شده در مدت اجاره دست مستاءجر امانت  - 39مساءله 

كه مستاءجر ضامن تلف آن و ناقص شدنش نيست مگر  است به اين معنا

از حد معمول آن را بكار زده باشد و  آنكه تعدى و تفريط كرده يعنى بيش

مال مستاءجر در دست  يا در حفظ آن كوتاهى كرده باشد، و همچنين است

مال عملى انجام دهد مانند پارچه  كسى كه خود را اجير او كرده تا در آن

آن را بسازد اگر  ه تا بدوزد و يا طالئى كه به او داد تااى كه به او داد

بله  تلف شد در صورتى كه تعدى و تفريط نكرده باشد ضامن آن نيست ،

اگر در رنگ كردن و يا دوختن و يا سفيد كردن و حتى در بريدن پارچه 

گرى طال و امثال آن مال مستاءجر را فاسد كرده باشد ضامن  و در ريخته



نداشته باشد، بلكه هرچند كه استادى ماهر باشد   قصد افساداست هرچند كه

كمال دقت نظر و احتياط را به كار بسته باشد، و   و در انجام كارش

باشد تا در مال مستاءجر  همچنين است هر كسى كه خود را اجاره داده

مال را فاسد كرده باشد، كه از آن جمله است  كارى صورت دهد و آن

كند و او بر غير وجه شرعى  ه حيوان كسى را ذبحقصابى كه اجير شد

قيمت آن را به  ذبح كرده به طورى كه حيوان را حرام كرده باشد كه بايد

 صاحب حيوان بپردازد، بلكه ظاهر در جائى هم كه تبرعا و بدون اجرت

 . ذبح كرده باشد حكم همين است

ى از حد ختنه گر هرچند حاذق باشد اگر در ختنه كردن كس - 40مساءله 

ضامن است ، اما در صورتى كه تجاوز نكرده باشد لكن ختنه  تجاوز كند

اشكال  حال كودك باشد و منجر به مرگ او شود در ضمانش مضر به

 . است و به نظر ما ضامن نيست

طبيب اگر به دست خود دارو به مريض بدهد ضامن است  - 41مساءله 

 نسخه داده باشد بعيد در صورتى هم كه به نحو متعارف بلكه ضمان او

نداشته باشد، بله اگر به مريض بگويد فالن  نيست هرچند خودش مباشرتى

يا بگويد دواى تو فالن چيز است و  دارو براى فالن بيمارى نافع است و

 . استعمال بكن اقوى آن است كه ضامن نيست دستور ندهد كه آن را

ه بر دوش دارد و يا اگر حمال پايش بلغزد و در نتيجه آن چ - 42مساءله 

سر خود نهاده بشكند ضامن است ، به خالف حيوان باربر كه  آن چه بر

حمل بارى اجاره شده كه اگر بلغزد و بار دوشش تلف و يا معيوب  براى

ضامن نيست مگر آنكه علت لغزيدن حيوان صاحبش  شود صاحب حيوان



 كار ديگرى پرتگاهى براند و يا بوده باشد مثال حيوان را بزند و يا در

 .كرده باشد

اگر حيوانى را براى حمل بارى اجاره كند جائز نيست از آن  - 43مساءله 

شرط شده و يا اگر شرط نشده بيش از مقدار متعارف بر آن  مقدارى كه

حيوان تلف يا معيوب شود ضامن است ، و  حيوان بار كند، و اگر بكند و

 .شده ببرد طهمچنين اگر حيوان را بيش از آن مسافتى كه شر

اگر كسى اجير شود براى حفظ متاعى و دزد آن متاع را  - 44مساءله 

نيست مگر آن كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد و يا  ببرد اجير ضامن

 .كرده باشد مستاءجر در ضمن عقد شرط ضمان

حمامى ضامن به سرقت رفتن لباس و ساير متعلقات مشترى  - 45مساءله 

 آن را به دست حمامى امانت سپرده باشد و آن كه مشترى نيست مگر

 .يا تعدى كرده باشد حمامى هم در حفظ امانت او كوتاهى و

حاصل زمين  اگر زمين را براى زراعت اجاره كند و آفتى - 46مساءله 

حاصل موجب كم شدن  را از بين ببرد اجاره باطل نمى شود و تلف شدن

 من عقد بر موجر شرطمال االجاره نمى شود، بله اگر مستاءجر در ض

كرده باشد كه اگر آفتى حاصل مرا از بين برد به همان مقدار و يا نصف 

را از او نگيرد و ذمه او را نسبت به آن برى كند صحيح  و يا ثلث اجرت

 . و الزم الوفاء است

جائز است اينكه زمين رابراى زراعت و يا كار ديگرى  - 47مساءله 

 اجرت آن را تعمير زمين قرار دهد مثال اجاره دهد و براى مدتى معلوم

كند و يا درخت بكارد و يا زمين  نهر درآورد و يا قنات آن را اليه روبى



انجام دهد  را هموار كند و يا سنگ آن را جمع كند و يا اصالحات ديگرى

به شرطى كه تعميرات نامبرده را به طورى معين كنند كه جهالت و 

در عرف محل مشخص باشد به طورى كه نيايد، و يا آن كه  غررى الزم

 .احتياجى به تعيين آن نباشد

  كتاب جعاله قرارداد

حالل و مقصود، و  جهاله عبارت است از التزام به عوضى در قبال عملى

 يا عبارت است از انشاء التزام به آن ، و يا عبارت است از اينكه عوضى

انجام دهد و اين را معين كند براى هر كسى كه عملى معين را براى او 

چندانى ندارند، به كسى كه ملتزم مى شود كه عوض را  سه تعريف تفاوت

عامل و  جاعل مى گويند، و كسى را كه عمل را انجام مى دهد بدهد

عوض را جعل و يا جعيلة مى نامند، و اين معامله احتياج به ايجاب دارد، 

ين معامله دو قسم لفظى است كه اين التزام را برساند، و ا و ايجاب آن هر

به اينكه جاعل بگويد هر كس حيوان گم  يكى عمومى: صورت مى گيرد

يا مثال هركس ديوار مرا  شده مرا بياورد و يا هر كس لباس مرا بدوزد و

به اينكه  بسازد من فالن مبلغ به او مى پردازم ، و يكى ديگر خصوصى

بلغ به تو مى جاعل به شخصى بگويد اگر حيوان مرا مثال بياورى فالن م

 . و احتياج به قبول ندارد حتى در صورت خصوصيش دهم

يكى اينكه : بين اجاره بر عمل و جعاله بر آن چند فرق هست  - 1مساءله 

عمل از  محضى كه عقد خوانده شد مستاءجر مالك و طلبكار در اجاره به

اجير مى شود و اجير هم مالك و طلبكار مزد از مستاءجر به خالف جعاله 

مادام عمل انجام نشده اجير مالك مزد نمى شود و مستاءجر  ه در جعالهك



عمل از اجير نمى شود چون جعاله بيش  هم بصرف خواندن ايجاب مالك

عامل بعد از انجام عمل مستحق و طلبكار جعل از  از اين اثر ندارد كه

يعنى هم ايجاب مى  جاعل شود، يكى ديگر اينكه اجاره از عقود است

 هم قبولى ولى جعاله بنابر اقوى از ايقاعات است و احتياج بهخواهد و 

 .قبول ندارد

حالل  جعاله مانند اجاره بر هر عملى صحيح است كه شرعا - 2مساءله 

عمل حرام  باشد و در نظر عقال نيز امرى مطلوب باشد، بنابراين جعاله بر

ل در ما و نيز بر عمل لغو كه غرضى عقالئى بر آن مترتب نيست و دادن

مقابل آن سفاهت است باطل است ، مثل رفتن به جاهاى ترس آور و 

و بناهاى بلند و پريدن از نقطه اى به نقطه ديگر  صعود بر قله كوهها

 .مترتب شود مگر آنكه غرضى عقالئى بر آن

همان طورى كه اجير شدن بر انجام واجبات عينى و  - 3مساءله 

ود و اين نوع اجاره به تفصيلى كه واجبات كفائى صحيح نب بنابراحتياط بر

باطل بود همچنين جعاله بر آن نيز باطل است و  در كتاب اجاره گذشت

 .در جعاله نيز مى آيد همه مسائلى كه در اين باره در اجاره گذشت

همان شرائطى كه در كتاب اجاره براى موجر و مستاءجر  - 4مساءله 

جاعل   و نداشتن حجر دربلوغ و عقل و رشد و قصد و اختيار گذشت يعنى

عامل  نيز معتبر است ، و اما در عامل معتبر نيست تنها چيزى كه در

حصول عمل از وى ممكن باشد و مانعى عقلى و : معتبر است اين است 

باشد، بنابراين اگر جاعل جعلى قرار دهد براى روفتن  شرعى نداشته

 انجام بدهد تواند آن را انجام دهد و اگر مسجد شخص جنب و حائض نمى



نيست بنابراين عامل  مستحق چيزى نيست ، اما نفوذ تصرف در او معتبر

يا  مى تواند كودك مميز حتى بدون اذن ولى باشد بلكه اگر غير مميز و

 .ديوانه باشد مستحق جعل مقرر مى شوند

جهل به مقدار عملى كه در اجاره بخشوده نيست در جعاله  - 5مساءله 

ين اگر جاعل بگويد هركس مثال اسب فرارى مرا بنابرا بخشوده است ،

صحيح است گرچه معلوم نكند كه عامل  بياورد فالن مقدار به او مى دهم

دنبال اسب او طى كند و معين نكند كه اسب او چگونه  چه مقدار راه به

مختلفند يك حيوان است كه به  اسبى است چون حيوانات در اين جهت

دشوارى ، و  ى شود، حيوانى ديگر بهآسانى بدست مى آيد و تسليم م

جعل يكى از دو چيز را به طور  همچنين در جعاله جائز است كه با يك

پيدا كند  مردد از عامل بخواهد مثال بگويد هركس اسب مرا و يا االغ مرا

جعل  و بياورد فالن مبلغ مى دهم و يا يكى از دو چيز مردد را با دو

سب مرا بياورد ده تومان مى دهم و  ا مختلف بطلبد مثال بگويد هركس 

مجهول و  بياورد پنج تومان مى دهم ، بله جعاله هرچيز هركس االغ مرا

تحصيل كند جائز نيست  مبهم از هر جهت به طورى كه عامل نتواند آن را

دهم  من گم شده اى دارم هركس آن را بياورد فالن مبلغ مى: ، مثال بگويد

ه هركس آن را بياورد فالن مبلغ مى دهم و يا بگويد حيوانى از من گم شد

وجه معين نكند كه آن چيز و يا آن حيوان چيست ، همه اينها  و به هيچ

عمل بود، اما در عوض نيز شرائطى است ، مثل اينكه شرط  شرائط در

حتى كيل و يا وزن و يا عدد آن  است جنس و نوع و وصف آن بلكه

بكند آن چه در دست  ن كار رامعلوم بشود، بنابراين اگر بگويد هركس فال



باطل است بله ظاهرا اين  و يا در جيب دارم به او ميدهم چنين جعاله اى

درصد آن  گونه جعاله كه بگويد هركس مثال فالن ميوه باغ مرا بچيند چند

عامل ميوه باغ را نديده و جاعل  را به او ميدهم صحيح است ، هرچند كه

اينكه به دالل   همچنين صحيح استآن را برايش توصيف نكرده باشد، و

مال  بگويد اين كاالى مرا به فالن مبلغ بفروش هرچند بيشتر فروختى

 .( و اين مسئله در سابق نيز گذشت(خودت 

المثل عمل خود را  هرجا كه جعاله باطل باشد عامل اجرت - 6مساءله 

معمول است كه  مستحق است ، و ظاهرا از آن قبيل است آن چه در عرف

  گويند هركسى نشانى پسر گم شده مرا و يا حيوان گم شده مرا بمنمى

 .بدهد يك شيرينى به او مى دهم و معموال آن شيرينى را معين نمى كنند

 اين معنى معتبر نيست كه جعاله حتما مربوط به كسى باشد كه - 7مساءله 

عمل مال او است ، بنابراين جائز است جاعل از مال خودش جعلى قرار 

مثال لباس زيد را بدوزد و يا حيوان گم شده او را   براى هر كس كهدهد

 .پيدا كند

 اگر جاعل جعلى را براى شخص معينى قرار دهد ولى ديگرى - 8مساءله 

عمل را انجام  عمل را انجام دهد شخص نامبرده مستحق جعل نيست زيرا

قرار جاعل براى او جعلى  نداده ، عامل هم مستحق جعل نيست براى اينكه

عمل را انجام دهد، در نتيجه او نظير متبرعى  نداده و از او نخواسته كه

است ، بله اگر درجعاله  است كه داوطلبانه كارى را براى او انجام داده

شامل شود اين  مباشرت آن شخص قيد نشده باشد به طورى كه جعاله اش

ثال عمل او را به دست غير انجام دهد، م فرض را كه شخص مورد جعلش



بندد و يا غير وى را  را اجير و يا نائب خود كند و يا با او جعاله به غير

عمل را انجام دهد در اين  كمك كند و بعنوان تبرع و احسان بوى آن

 .صورت مستحق جعل مقرر مى شود

اگر جاعل با عامل جعاله كند بر اينكه عملى را انجام دهد بعدا  - 9مساءله 

يگرى آن را انجام داده ويا آن ديگرى بعد از كه قبال شخص د معلوم شود

چشم داشت عوض انجامش داده عمل او نه جعل  وقوع جعاله تبرع و بدون

 . دارد و نه اجرت

جعل مقرر  عامل در صورتى كه قصد تبرع نداشته مستحق - 10مساءله 

عمل را انجام نداده باشد، بنابراين  هست هرچند كه بعنوان وفاى به جعاله

عامل از التزام جاعل اطالع داشته باشد   در جعاله معتبر نيست كهاين قيد

عمل را خطاء و غفلتا و حتى اگر بدون تمييز انجام داده باشد  بلكه اگر

مجنونى آن را انجام داده باشد على الظاهر  مثال طفلى غير مميز و يا

ه جعل هست ، بله اگر نشنود كه فالنى گفت همچنانكه قبال هم گفتيم مستحق

و به گفته مخبر اعتماد  هركس حيوان مرا بياورد فالن مبلغ باو مى دهم

دروغ گفته  نموده حيوان را به صاحبش برساند و بعدا معلوم شود كه مخبر

بوده مستحق جعلى نيست نه از صاحب حيوان و نه از مخبر دروغگو، 

المثل  مخبر باعث اطمينان او باشد بعيد نيست مخبر اجرت بله اگر خبر

 . عمل او را ضامن باشد چون او باعث غرور وى شده

اگر جاعل بگويد هركس مرا راهنمائى كند به اينكه گم شده  - 11مساءله 

فالن مبلغ به او ميدهم و كسى كه آن مال را در دست خود  ام كجاست

دست من است مستحق چيزى نيست ،  دارد راهنمائيش كند و بگويد در



مال مرا بمن  جام داده ، و اگر بگويد هركسزيرا تكليف واجب خود را ان

مال  برگرداند فالن مبلغ به او مى دهم در صورتى كه برگرداندن آن

عامل اگر خودش آن را  دشوار و هزينه بردار باشد مانند حيوان فرارى

جعل هست ، و در صورتى كه مانند درهم و  غصب نكرده باشد مستحق

 . نيست حق چيزى دشوار نباشد مست دينار برگرداندنش 

عمل را انجام داده باشد  عامل وقتى مستحق جعل است كه - 12مساءله 

تحويل دهد  بنابراين اگر جاعل گفته باشد هركس حيوان فرارى مرا به من

داخل شهر بياورد و آن جا  فالن مبلغ به او مى دهم و عامل آن را تا

هركس  ه باشدحيوان دوباره فرار كند مستحق چيزى نيست ، بله اگر گفت

حيوان مرا تا شهر بياورد عامل مستحق جعل هست ، و اگر گفته باشد 

جعل  حيوان من كجاست و مرا راهنمائى كند، راهنما مستحق هركس بگويد

 .است هرچند كه اصال قدمى در رساندن حيوان به صاحبش بر نداشته باشد

داند فالن اگر جاعل گفته باشد هركس حيوان مرا به من برگر - 13مساءله 

دهم و چند نفر به كمك يكديگر حيوان را آورده باشند همه آنان  مبلغ مى

جعل شريكند اگر كارشان مساوى بوده جعل را به تساوى بين خود  در

 .متفاوت بوده به نسبت كار تقسيم مى كنند تقسيم مى كنند، و اگر

جعل قرار داده باشد براى  اگر جاعل براى شخص معينى - 14مساءله 

عمل با او  ساختن ديوار و يا دوختن جامه اى سپس فرد ديگرى در انجام

جعل عامل كاسته مى شود  شريك شود به نسبت عملى كه وى انجام داده از

عمل را انجام داده اند عامل نصف جعل را مى  بنابراين اگر بطور مساوى

فرد ديگر مستحق چيزى  برد و اگر متفاوت بوده به نسبت مى برد و اما



ديگر  نيست ، بله اگر در عقد جعاله قيد مباشرت آن شخص نشده و فرد

عامل همه جعل  هم به عنوان كمك به عامل و احسان به وى شركت كرده

 .را مستحق مى شود

جعاله قبل از تمام شدن عمل معامله اى است جائز از هر دو  - 15مساءله 

كرده باشد، عامل دست به كار عمل شده و آن را شروع  طرف هرچند كه

هم عامل مى تواند از انجام عمل  و معناى جائز بودن آن اين است كه

جاعل از جعاله خود دست بردارد و در هر حال  منصرف شود و هم

قبل از شروع عامل به عمل  التزام خود رانقص كند، و اگر نقض كرد اگر

عمل باشد  باشد چيزى از جعل را مستحق نيست و اگر بعد از شروع به

عمل كرده به وى بدهد، و اگر عامل  يد اجرت المثل آن مقدار كه عاملبا

احتمال اين هم هست كه بين اعمال  نقض كرده باشد مستحق چيزى نيست ،

واقع شده مثل  عامل فرق بگذاريم و بگوئيم اگر عملى كه مورد جعاله

خياطت جامه و بناى ديوار و امثال اينها است كه شروع به آن به معناى 

مقدارى از آن است از جعلى كه مقرر شده به همان نسبت مستحق  ادايج

مثل پيدا كردن حيوانات فرارى است كه شروع به آن  مى شود، ولى اگر

چيزى از جعل را مستحق نيست ،  به معناى ايجاد مقدمات خارجى است

جاعل جعل خود را به شرط تمام شدن  البته اين فرق وقتى تمام است كه

امثال آن نيز مانند پيدا كردن  ده باشد و گرنه خياطت وعمل قرار ندا

حاصل نشود عامل مستحق چيزى نيست ، و ممكن است  گمشده است كه تا

كه فسخ از ناحيه جاعل باشد  فرق در دو صورت را مخصوص جائى كنيم

مثل بناى ديوار مستحق مقدارى از جعل مقرر است كه  و بگوئيم عامل در



داده و در مثل پيدا كردن گم شده و  باشد كه انجامبرابر با مقدار عملى 

المثل كارى است كه انجام داده ، و  همچنين اتمام خياطت مستحق اجرت

حال ترك احتياط به تراضى و مصالحه  مسئله محل اشكال است و در هر

 . سزاوار نيست

اينكه گفتيم عامل در هر حال مى تواند دست از كار بكشد  - 16مساءله 

به كار هم شده باشد تنها در موردى است كه منصرف  ه دستهرچند ك

حال جاعل نداشته باشد، و گرنه بعد از  شدن او از انجام كار ضررى به

عمل واجب است آن را تمام كند مثال اگر جعاله واقع شده باشد  شروع در

بعضى از اعمالى كه بين اطباء در اين ايام  بر جراحى و بريدن چشم يا

در عمل آن را رها  براى طبيب جائز نيست بعد از شروعمتداول است 

جاعل در نظر دارد با تكميل عمل  كند، در جائى كه صالح و عالجى كه

تكميل نشدن آن موجب فساد است و اگر  حاصل مى شود و در صورت

عمل كرده مستحق چيزى نيست ، زيرا  رها كند نسبت به آن مقدارى كه

ونه كارها اتمام آن است ، بنابراين اگر اين امثال اينگ منظور از جعاله در

اعمال نظير خياطت فرض شود ظاهرا نسبت به آن چه انجام داده  گونه

جعل هست لكن اگر ضررى متوجه جاعل شود طبيب بايد غرامت  مستحق

 .آن را بپردازد
 
 
 
 
 



  كتاب عاريه

عاريه عبارت است از اينكه شخصى به عنوان تبرع و احسان كسى را 

اموال خود كند تا او از آن عين استفاده كند، ممكن هم   بر عينى ازمسلط

كه چنين ثمره اى بر آن مترتب  هست در تعريف عاريه بگوئيم عقدى است

عقد از  مى شود و يا ثمره اش عبارت است از تبرع به منفعت و اين

عقودى است كه احتياج به ايجاب و قبول دارد ايجابش هر لفظى است كه 

مال به كسى كه  فى در اين معنا داشته باشد مثل اينكه صاحبعر ظهور

و  (( اين فرش را به تو عاريه دادم)) :مثال فرشى عاريه مى خواهد بگويد

از )) :و يا بگويد (( اجازه دادم كه تو از اين فرش استفاده كنى)) :يا بگويد

 بيندازىاين را بگيرتا كارت را راه )) :و يا بگويد (( فرش استفاده كن اين

امثال اينها، و قبول آن نيز عبارت است از هر لفظى كه رضايت  و ((

هم هست كه قبول را با عمل خود افاده كند يعنى  گيرنده را برساند، جائز

مال ايجاب را گفت او به همين عنوان يعنى به عنوان  بعد از آنكه صاحب

 را راه فرشى به او بدهد كه كارش عاريه آن را بگيرد و يا ظرفى يا

 .تحويل بگيرد و به كار بزند بيندازد او هم به همين عنوان آن را

در دهنده عاريه شرط است كه مالك منفعت آن عين باشد و  - 1مساءله 

آن را داشته باشد پس عاريه غاصب عين و يا غاصب  اهليت تصرف در

فضولى در عاريه وجهى است قوى  منفعت صحيح نيست ، و در جريان

مال مالك را به كسى عاريه دهد و سپس  اگر غير مالك فضولتادر نتيجه 

عمل او را امضاء كند عاريه صحيح است ، و همچنين عاريه دادن  مالك

بعلت سفاهت و يا افالس صحيح نيست مگر آن  كودك و ديوانه و محجور



ولى آن ها و عاريه ورشكست  كه عاريه كودك و ديوانه و سفيه به اجازه

اذنى ولى  رها باشد، و در صحت اعاره كردن كودك بابه اجازه طلبكا

 . احتمال است كه خالى از قوت نيست

در دهنده عاريه اين شرط معتبر نيست كه مالك عين باشد،  - 2مساءله 

بودن منفعت در صحت عاريه كافى است مثل اينكه مالى را  بلكه مالك

اشد، بله را براى او وصيت كرده ب اجاره كرده و يا شخصى منفعت آن

منافع آن استفاده كند  اگر در اجاره مالك قيد كرده باشد كه تنها خودش از

 .نمى تواند آن را عاريه بدهد

در گيرنده عاريه شرط است كه اهليت استفاده از آن را داشته  - 3مساءله 

بنابراين عاريه دادن قرآن مجيد به كفار و عاريه دادن شكار به كسى  باشد،

صحيح نيست چه اينكه دهنده عاريه محرم باشد و يا بيرون  كه احرام بسته

عاريه شرط است كه فرد مشخصى باشد پس  از احرام ، و نيز در گيرنده

مال خود را عاريه بدهد به يكى از اين دو نفر و يا يكى از اين  اگر

در گيرنده عاريه شرط نيست كه يك نفر  جماعت صحيح نيست ، ولكن

مثل اينكه  به چند نفر معين عاريه بدهد صحيح استمال خود را  باشد بلكه

در ) من اين كتاب و يا اين ظرف را به شما ده نفر عاريه دادم : (بگويد

آنها از آن مال به نوبت استفاده مى كنند و براى تعيين نوبت  نتيجه همه

مستاءجره ، و اما بنا بر اقوى عاريه دادن به  قرعه مى اندازند نظير عين

 . ر محصور و غير معين صحيح نيستجماعتى غي

در عين مورد عاريه شرط است كه انتفاع از آن با بقاء عين  - 4مساءله 

منفعت آن حالل هم باشد مانند زمينهاى زراعتى و  آن ممكن باشد و



امثال آن بلكه محل تخم كشى و  چارپايان و انواع لباس و كتاب و اثاث و

ل اينها بنابراين عاريه كردن امثا گربه و سگ شكارى و سگ پاسبان و

حالل ندارد مانند آالت لهو و همچنين ظرفهاى طال و  چيزى كه منفعت

استعمال در حرام و نيز عاريه دادن چيزى كه استفاده از آن يا  نقره براى

و روغن و نوشيدنى ها و امثال آن از  از بين رفتن آن است مانند نان

 . خوردنى ها و نوشيدنيها صحيح نيست

جواز عاريه دادن ميش براى استفاده از شير آن و عاريه دادن  - 5ساءله م

 . بهره بردارى از آب آن خالى از وجه و قوت نيست چاه براى

اين در عاريه شرط نيست كه هنگام عاريه دادن عين مستعار  - 6مساءله 

بنابراين اگر بگويد يكى از اسب هاى خود را به من عاريه  را معين كند

 . را مى خواهى بگير صحيح است او هم بگويد هر كدامبده و 

چيزى كه مورد عاريه قرار مى گيرد اگر منفعت آن منحصر  - 7مساءله 

باشد نظير قالى و گليم كه فائده اش فرش كردن خانه است و  در يك جهت

پوشاندن تن است و خيمه كه فائده اش حفظ خود از  لحاف كه فائده اش

هنگام دادنش به عاريه الزم نيست  ير اينها درسرما و گرما است و نظ

مانند زمين كه  جهت انتفاع آن تعيين شود، و اما اگر فائده آن متعدد است

در آن هم زراعت مى شود و هم درختكارى و هم ساختمان و هم دامدارى 

امثال اينها در  حيوان كه هم بار مى برد و هم سوارى مى دهد و و نظير

فاع از منفعت يا منافع معينى عاريه داده مى شود صورتى كه بخاطر انت

هنگام عاريه دادن متعرض آن ها بشود و براى گيرنده اش تنها انتفاع  بايد

كه ذكر شده حالل است ، و اما اگر براى استفاده از  از منفعت يا منافعى



منافع مباح آن استفاده كند و يا همه  همه منافع آن باشد جائز است از همه

اين را به تو عاريه  آن تصريح كند بله مثال عاريه دهنده مى گويدمنافع 

منافع آن  دادم هركارى مى خواهى بكن با آن ، گاه مى شود كه بعضى از

شامل آن نمى شود كه در مثل چنين  عين منفعتى است ناپيدا كه اطالق عقد

بيان كند كه شامل  منفعتى بايد به آن تصريح شود و يا اطالق را طورى

داده  مه منافع پيدا و ناپيداى آن بشود نظير دفن ميت در زمينى كه عاريهه

شده كه عقد عاريه شامل آن نمى شود هرچند كه خود يكى از منافع زمين 

 . است

قابل  عاريه از هر دو طرف يعنى دهنده و گيرنده جائز و - 8مساءله 

 برگردند برگشت است ، بنابراين ، هر دو مى توانند هر وقت كه بخواهند

مال خود را طلب كند گيرنده هم آن را برگرداند، بله در  دهنده عين

بعد از تحقق دفن و پوشيده شدن ميت در  خصوص عاريه زمين براى دفن

عاريه خود را فسخ نموده  زمين ديگر عاريه دهنده بنابراحتياط نمى تواند

واند قبل از ريختن خاك در قبر صاحب زمين مى ت نبش قبر كند، و اما

باشند، و اگر برگردد بر او  رجوع كند هرچند كه ميت را درقبر نهاده

گيرنده عاريه  واجب نيست كه اجرت و هزينه كندن و حفر زمين را به

گودال را پر كند چون با اذن  بدهد، همچنانكه بر ولى ميت واجب نيست آن

 . صاحب زمين ايجاد شده

وال سلطنتش بر مال باطل مى ز عاريه با مرگ دهنده بلكه با - 9مساءله 

عامل ديگرى سلطنتش  شود مثل اينكه بعد از عاريه دادن ديوانه شود و يا

 .بر مال را زايل سازد



بر گيرنده عاريه واجب است با استفاده از منافعى كه عاريه  - 10مساءله 

كرده اكتفا كند، و برايش جائز نيست از آن تعدى نموده منافع  دهنده معين

دهد هرچند كه استفاده از آن ضررش براى   مورد استفاده قرارديگرى را

او واجب است به آن  عاريه دهنده ناچيزتر و كمتر باشد و همچنين بر

حيوانى را  كيفيت انتفاع كه عادت بر آن جريان دارد اكتفا كند بنابراين اگر

 عاريه كرده براى باربرى نمى تواند زائد بر مقدارى كه عادة بار چنان

وانى مى شود بر آن حيوان بار كند كه البته اين عادت در مكانها و حي

انواع بارها مختلف است ، بنابراين اگر در نوع و يا در  زمانها نسبت به

است و در صورتى كه تعديش در نوع  كيفيت تعددى كند غاصب و ضامن

اگر تعديش در كيفيت  بوده بايد اجرت آن منفعتى را كه برده بدهد و اما

 .شد بعيد نيست كه اجرت مقدار زائد به عهده اش بيايدبا

اگر زمين را براى ساختمان و يا درختكارى عاريه دهد جائز  - 11مساءله 

فسخ كند و عاريه گيرنده را ملزم به كندن درختها نمايد، لكن  است آن را

برجا و از جا كنده را به گيرنده عاريه بپردازد، و  بايد تفاوت قيمت درخت

زراعت عاريه داده باشد و قبل از  ين است در صورتى كه براىهمچن

احتمال هم هست كه در صورتى كه گيرنده  بسته شدن دانه زرع فسخ كند

حق الزام عاريه گيرنده را  راضى به دادن اجاره زمين باشد عاريه دهنده

تفاوت قيمت  بر كندن زرع نداشته باشد، همچنانكه جواز الزام بدون دادن

مشكل است لذا در  ست ، و اين مسئله در همه شقوقش بسيارمحتمل ا

 نظائر آن احتياط كردن از راه مصالحه و تراضى ترك نشود، نظير اينكه

كسى تيرهاى چوبى خود را عاريه دهد به كسى براى سقف زدن و بعد از 



 .بنا كرد عاريه خود را فسخ كند آن كه او سقف را

 در دست گيرنده امانت است به اين عينى كه به عاريه شده - 12مساءله 

تلف شود و او در تلف شدنش دخالتى نداشته باشد ضامن  معنا كه اگر

عين تعدى و يا در حفظ آن كوتاهى كرده  نيست مگر آن كه در بكار زدن

باشد بطور مطلق ضامن  باشد، همچنانكه اگر عين مستعار طال يا نقره

مگر آن كه  د ويا نداشته باشداست چه اينكه در تلف آن دخالت داشته باش

 .هنگام تحويل گرفتن سقوط ضمان را شرط كرده باشد

براى گيرنده عاريه جائز نيست عين مستعار را به ديگرى  - 13مساءله 

اجاره بدهد مگر آن كه از مالك اذن گرفته باشد كه در اين  عاريه و يا

ده عاريه عاريه و يا اجاره داده است و گيرن فرض در حقيقت خود مالك

وكيل و نائب از مالك بوده است ، بنابراين اگر او بعد از دادن  در واقع

تصرفات خارج شود مثال ديوانه شود عاريه دوم  عاريه از قابليت اينگونه

 . به اعتبار خود باقى است

 به خاطر اگر عين مستعار با فعل عاريه گيرنده تلف شود اگر - 14مساءله 

ده كه اذن داشته و از طريق متعارف تعدى هم استعمال آن در موردى بو

 . اگر به خاطر سبب ديگرى بوده ضامن است نكرده ضامن نيست ، و

گيرنده عاريه زمانى از عهده عين مستعاره بر مى آيد كه آن  - 15مساءله 

مالك پس بدهد و يا به وكيل او يا به ولى او، و اما اگر آن را  را يا به

 ست مالك در آن جا بود برگرداند بدون اينكهد بجاى خودش كه قبال در

تحويل مالك بدهد و يا او گفته باشد بگذارش فالن جا ذمه اش برى نمى 

اصطبل  مثل اينكه حيوان را عاريه كرده باشد و آن گاه آن را به شود،



مالك برده و در آن جا ببندد بدون اينكه به مالك اطالع داده و از او اذن 

خود به خود تلف شود و يا كسى آن را تلف كند وى باشد كه اگر  گرفته

 . ضامن است

اگر عينى را از غاصب عاريه بگيرد در صورتى كه نداند  - 16مساءله 

غاصب است ، قرار ضمان بر غاصب است ، به اين معنا كه اگر  كه او

يا بعد از وقوع عاريه و قبل از تحويل  در دست مستعير تلف شود و

رجوع كند و هم به مستعير   هم مى تواند به غاصبگرفتن تلف شود مالك

 ولى اگر غرامت آن را از مستعير گرفت مستعير آن غرامت را از

غاصب مى گيرد چون گفتيم قرار ضمان بر غاصب است و اگر به 

نمى تواند به مستعير هم رجوع كند، و همچنين  غاصب رجوع كرد ديگر

 آن عاريه استيفاء كرده و از است حكم نسبت به عوض منافعى كه مستعير

رجوع كرد و  يا اگر نكرده در دست او فوت شده كه اگر مالك به مستعير

عوض آن منافع را از وى گرفت او حق دارد به غاصب رجوع نموده آن 

بگيرد، ولى اگر مالك به غاصب رجوع كرد و از او گرفت غاصب  را

ك داده از او رجوع كند و غرامتى را كه به مال حق ندارد به مستعير

نمى داند مال غصبى است  مطالبه نمايد، اين در موردى است كه مستعير

كند بلكه  وگرنه حق ندارد غرامتى را كه به مالك داده از غاصب مطالبه

امر به عكس است ، يعنى اگر عاريه در دست مستعير تلف شود و مالك 

نموده را از غاصب بگيرد غاصب حق دارد به مستعير رجوع  غرامت آن

بگيرد و مستعير در هر حال وقتى عاريه را  آن چه را به مالك داده از او

وى بر گرداند بلكه بايد به  از غاصب گرفت ديگر نمى تواند آن را به



 .مالك آن رد كند

  كتاب وديعه

  مال خويش  وديعه عقدى است كه فائده آن نائب گرفتن ديگرى در حفظ

ال خود در دست ديگرى است تا او آن است ، و به عبارتى ديگر نهادن م

مال  مالكش حفظ و نگهدارى كند، و غالبا كلمه وديعه را به آن را براى

مال را نزد او امانت  اطالق مى كنند، صاحب مال را مودع و آن كسى كه

قبول دارد، و  مى گذارند مستودع مى گويند و اين عقد احتياج به ايجاب و

مثل اينكه  ظى كه اين استنابه را برساندايجاب آن عبارت است از هر لف

 :و يا بگويد (( اين مال را نزد تو به وديعه نهادم)) :صاحب مال بگويد

 و نظير اينها و (( اين امانت دست تو است)) و يا (( مال را حفظ كن اين))

قبول آن نيز عبارت است از هر سخنى كه رضايت بر نيابت در حفظ را 

 و قبول عربى بودن شرط نيست بلكه با هر لغت ايجاب برساند، و در اين

نيز صحيح تر است كه ايجاب آن با لفظ  ديگر نيز صحيح است ، و اين

عمل به اينكه امين بعد از آن كه صاحب مال ايجاب را  باشد و قبولش با

عمل است و  مال را تحويل بگيرد بلكه به معاطات كه هم ايجاب به رگفت

مال امانتش را نزد امين  ثل اينكه صاحبهم قبول نيز صحيح است ، م

 .تحويل بگيرد بگذارد او هم آن را بردارد و

اين امانت : اگر جامه اى را مثال نزد كسى بيندازد و بگويد - 1مساءله 

قبول  اگر به زبان و يا عملى كه داللت بر قبول داشته باشد باشد نزد تو

دال بر رضايت محقق  كند وديعه صورت گرفته ، و در اينكه آيا با سكوت

قبول نكند وديعه محقق نمى شود حتى  مى شود يانه اشكال است ، و اگر



مال به اين منظور مال را نزد او بيندازد و برود  در صورتى كه صاحب

هرچند كه نزديك تر به احتياط آن  و در نتيجه ضمانى به عهده او نمى آيد

 .است كه تا ممكن است به حفظ آن قيام كند

قبول وديعه و امانت تنها براى كسى جائز است كه قدرت بر  - 2ه مساءل

داشته باشد، بنابراين كسى كه عاجز از حفظ امانت است بنابر  حفظ آن

قبول كند مگر آن كه صاحب مال در حفظ مالش  احتياط جائز نيست آن را

بر حفظ آن باشد يافت نشود، كه  از او عاجزتر باشد و امينى ديگر كه قادر

مال  قبول آن بعيد نيست خصوصا با توجه صاحب اين صورت جوازدر 

 . به وضع امين

وديعه از هر دو طرف جائز است ، هم مالك مى تواند هر  - 3مساءله 

مى ) مستودع (امانت خود را پس بگيرد و هم امين  زمان كه خواست

رد كند، و اگر رد كرد  تواند هر زمان كه خواست آن را به صاحبش

قبول آن امتناع بورزد و اگر  نمى تواند از) مودع ( مال صاحب مال

خورد و  مستودع يك جانبه و پيش خود آن را فسخ كند وديعه به هم مى

مال نزد وى به امانت   آن امانت مالكى از بين مى رود و از آن پس 

يا  شرعى باقى مى ماند، به اين معنا كه واجب است آن را به صاحبش و

نموده يا مالك را به فسخ خود اطالع دهد كه اگر بدون قائم مقام وى رد 

 . عقلى سهل انگارى كند ضامن است عذر شرعى يا

عقل معتبر است ،  در هر يك از مستودع و مودع بلوغ و - 4مساءله 

بنابراين امانت سپردن و قبول امانت كودك و ديوانه صحيح نيست چه 

ان كه كاملند بله حتى دست مال از خود آنان باشد و يا از غير ايش اينكه



به وديعه نهاده اند جائز نيست و اگر كسى چيزى  نهادن بر مالى كه آن دو

برى نمى شود مگر بعد از  از دست آن دو بگيرد ضامن است و ذمه اش

آن دو برگرداند  آن كه آن مال را به ولى آن دو برگرداند پس اگر به خود

مال در دست آن دو تلف شود و  ذمه اش برى نمى شود، بله اگر بترسد كه

از دست آن  اگر حيوان است هالك گردد به عنوان حسبه و به منظور حفظ

  امانت و وديعه اى مالكى نمى شود بلكه دو مى گيرد، البته با گرفتنش 

امانتى است شرعى كه به حكم شرع واجب است آن را حفظ كند و در 

و يا اعالم كند كه مالشان به ولى آن دو برساند  اولين فرصت ممكن آن را

منزله آلت و وسيله است براى فرد  نزد او است چون كودك و ديوانه به

 . كامل

 اگر شخص كاملى مالى را به وسيله بچه يا ديوانه نزد شخصى - 5مساءله 

تحويل  به همين عنوان آن را) هم (بفرستد تا پيش او وديعه باشد و او 

يعه مى شود، زيرا بچه و ديوانه به بگيرد، ظاهر آن است كه نزد او ود

 .ابزار كار براى شخص كامل مى باشند منزله

اگر مالى را نزد كودك يا ديوانه وديعه نهاد آن دو در صورت  - 6مساءله 

شدن مال ضامن نيستند حتى اگر خود آن دو مال را تلف كنند چون  تلف

يت حفظ امانت كودك و ديوانه مميز باشند و صالح مميز نيستند، و اما اگر

تلف شدن به خاطر كوتاهى در حفظ  را داشته باشند بعيد نيست در صورت

 .آن را تلف كنند آن ضامن باشندتا چه رسد به آن جا كه خودشان

واجب است امانت را به مقدار متعارف ) مستودع (بر امين  - 7مساءله 

 جامه جائى كه حرز آن نوع كاال است بگذارد، مثال حفظ كند و آن را در



اصطبل  پول و زيورآالت را در صندوق و امثال آن و حيوان را در و

مضبوط و در بسته ، و گوسفند را در بهاربند، و سخن كوتاه اينكه هر 

محلى قرار دهد كه در آن جا قرارش دهد نمى گويند در  چيزى را در

سهل انگارى نموده ، اين حكم جارى  امانت خيانت كرده و در حفظ آن

مال ميداند كه مستودع جائى براى حفظ  ى در فرض كه صاحباست حت

قبول كرد بايد در بدست  امانت او ندارد، در نتيجه مستودع اگر آن را

 زيرا مقدمه واجب واجب است ، و همچنين.آوردن چنان محلى قيام كند

واجب است به همه اقداماتى كه در حفظ آن از تلف و معيوب شدن دخالت 

مثال جامه پشمى و ابريشمى را در تابستان به او بدهد و  دارد قيام نمايد،

و سرما حفظ كند كه اگر در اين  حيوان را آب و علف داده از گرما

 . وظائف اهمال كند ضامن است

اگر دهنده امانت محل خاصى را براى حفظ امانتش معين كند  - 8مساءله 

ا نموده ، بعد از آن قيديت استفاده شود بايد به همان محل اكتف و از كالم او

بجاى ديگر نقل ندهد هرچند كه در آن جا  كه امانت را در آن جا گذاشت

نقل دهد ضامن است بله اگر در آن مكانى كه وى  محفوظتر باشد، كه اگر

به جاى امن تر نقل بدهد و  معين كرده در معرض تلف باشد جائز است

نقل نهى كرده  ضمانى بر او نيست هرچند كه صاحب امانت او از اين

 باشد مثال گفته باشد از اينجا جابجايش نكن هرچند كه تلف بشود، لكن

نزديكتر به احتياط اين است كه اگر حاكم در دسترس باشد به وى مراجعه 

 .نمايد

اگر وديعه در دست مستودع تلف شود و اين تلف مستند به  - 9مساءله 



ن اگر ظالمى آن را كوتاهى وى نباشد ضامن نيست ، و همچني تعدى و يا

چه اينكه ظالم خودش آن را از او بگيرد و  به زور و قهر از وى بگيرد

كنم و مستودع بناچار خودش  يا به او بگويد بده و گرنه چنين و چنان مى

اين ماجرا  آن را تسليم ظالم كند، بله در صورتى كه مستودع خودش در

 ه فالنى امانتى را به مندخالت داشته باشد مثال به ظالم خبر داده باشد ك

سپرده و يا در جائى آن را نشان افراد داده باشد كه مظنه آن هست كه 

به گوش ظالم برسد احتمال ضمان قوى است ،  خبر وجود چنين چيزى

ضمانت منقلب شود حال چه اينكه  وبعيد نيست كه دست امانتيش بدست

 .دست ظالم به آن وديعه برسد يا نرسد

 امانت دار قادر باشد بر دفع ظالم تا امانت محفوظ بماند اگر - 10مساءله 

واجب است ، حتى اگر دفع ظالم محتاج به اين شود كه به دروغ  دفع او

نيست و حتى براى اثبات دعوى خود جائز و  بگويد چنين امانتى نزد من

نكند ضامن است ، و در  بلكه واجب است سوگند بخورد كه اگر چنين

كه به ظاهر  يعنى گفتن سخنى(اند توريه كند اين توريه اينكه آيا اگر بتو

اشكال است ، نزديك تر  واجب است يا نه) راست و در واقع دروغ است 

 . به احتياط آن است كه توريه كند ولى اقوى عدم وجوب آن است

اگر دفع ظالم از مال امانت مستلزم اين باشد كه ضررى بر  - 11مساءله 

شود و يا آسيبى ديگر ببيند و يا هتك عرضش رسد مثال زخمى   بدنش

وارد آيد واجب نيست آن را تحمل كند، بلكه در  بشود و يا خسارتى بر او

نيست تن به آن ضررها  غير آخرى كه همان خسارت مالى باشد جائز

بله  بدهد، بلكه در خسارت مالى هم به بعضى از مراتبش جائز نيست



يز باشد به طورى كه غالب مردم آن مرتبه پائين آن ضررها كه خيلى ناچ

تحمل مى كنند، مثل اينكه با لحن خشن با او سخن بگويد البته لحنى كه  را

آبرو و شخصيت او هتگ شمرده نمى شود هرچند به حسب  در مقايسه با

 . تحمل آن واجب است  ظاهرا-طبع از آن متاءذى گردد 

مال يا از خودش   دادناگر دفع ظالم از مال امانتى متوقف بر - 12مساءله 

به اينكه (مال امانتى باشد  و يا از غير باشد اگر آن مال قسمتى از همان

) سالم بماند مثال ده تومان از هزار تومان امانتى را به ظالم بدهد تا بقيه

مال را ببرد ضامن  واجب است چنين كند، و اگر اهمال كند و ظالم همه

 است ، بنابراين اگر با دادن) مان يعنى نهصد و نود تو(آن مقدار زائد 

نصف مال خطر رفع مى شد ضامن نصف است و اگر با دادن يك ثلث 

ثلث است و همين طور، و همچنين است اگر از  رفع مى شد ضامن دو

ظالم دفع مى شود و  يكنفر دو امانت نزد اوست و با دادن يكى از آن دو

خصوص  ض اگر با اذناو اهمال كند و ظالم هر دو را ببرد، در اين فر

يكى از آن دو امانت خطر دفع مى شد اگر ندده و ظالم هر دو را ببرد 

ديگرى است ، و اگر با دادن يكى از آن دو بدون تعيين خطر  ضامن آن

ظالم هر دو را ببرد ضامن گران قيمت تر از آن  دفع مى شد اگر ندهد و

و كه مالى از سازش است باين نح دو است ، و اگر دفع ظالم متوقف بر

مال خود بعنوان تبرع و مجانى  مستودع را بظالم بدهد واجب نيست كه از

مال خود بقصد گرفتن از مالك بپردازد اگر  بپردازد، و اما اگر بخواهد از

مال و اگر نشد از قائم مقام او مانند حاكم اجاره  ممكن باشد بايد از صاحب

مستحق رجوع بمالك و بدهد  بگيرد پس اگر بدون اجازه چيزى بظالم



بنابر احتياط  گرفتن آن از وى نيست ، و اما اگر گرفتن اجازه ممكن نباشد

 واجب است آن باج را بظالم بدهد و در اين صورت مى تواند از مالك

مطالبه آن را بكند به شرطى كه هنگام دادن به ظالم قصدش اين بوده باشد 

 .از مالك بگيرد كه آن را

ديعه حيوان باشد بر او واجب است آب و علفش را اگر و - 13مساءله 

مالك نگفته باشد بلكه هرچند كه او را نهى كرده باشد و  بدهد هرچند كه

به مالكش و يا قائمقام او بر گرداند،  اگر نمى دهد واجب است آن را

تواند ديگرى را به  وواجب نيست آب و علف آن را خودش بدهد بلكه مى

 اجب نيست در خانه خودش آب و علف آن را بدهدآن كار بگمارد و نيز و

بلكه مى تواند براى دادن آب و علف حيوان را از منزلش بيرون ببرد 

منزل نيز ممكن باشد ولكن وقتى عادت بر بيرون بردن  هرچند كه در

ببرد، بله اگر مثال راه مخوف باشد بيرون  داشته باشد مى تواند بيرون

ديگرى بدادن آب و علف  اگر گماردنبردنش جائز نيست ، همچنانكه 

باشد  حيوان بى اعتبار باشد مگر آن كه خودش و يا فردى امين همراه او

اجمال سخن اينكه بايد طبق  نمى تواند حيوان امانتى را بغير بسپارد، و

بگويند در  معمول و معتاد رعايت حفظ امانت را بكند به طورى كه عرفا

اصل دادن آب و   است ، اين نسبت بهحفظ امانت كوتاهى و تعدى نكرده

علف حيوان است ، و اما نسبت به هزينه آن اگر مالك عين آن را نزد وى 

و يا به او اجازه داده كه از مال خودش هزينه حيوان را تاءمين كند  نهاده

 نمى آيد وگرنه واجب است در  هيچ اشكالى پيش  تا بعدا از او بگيرد كه

وكيل او اجازه گرفته آب و علف حيوان را تهيه اول از مالك و يا  مرتبه



وكيل او در دسترس نيست بايد به حاكم مراجعه كند تا  كند، و اگر مالك يا

دستور دهد هرچند باينكه باو بگويد مقدارى  حاكم هرچه صالح ديد به او

مال امانتى را بفروش و خرج بقيه كن ، و اگر حاكم هم در دسترس  از

حتياط و بهتر آن است كه زير نظر دو نفر شاهد ا نيست نزديك تر به

مال خود بدهد و بعدا از مالك بگيرد مگر آن  هزينه نگهدارى حيوان را از

 .تحمل هزينه حيوان قصد احسان و تبرع داشته باشد كه در

و  (( دهنده امانت)) عقد وديعه با موت هر يك از مودع - 14مساءله 

ه شدنش باطل مى شود، اگر مودع بميرد و با ديوان (( آن گيرنده)) مستودع

قبل از مردن او امانت مالكى بود در دست مستودع امانت  وديعه كه تا

فورا آن را به وارث مودع و يا  شرعى مى شود در نتيجه واجب است

فالن چيز را امانت  ولى او برساند و يا آن دو اعالم كند كه فالنى نزد من

اهمال كند ضامن است ،   اين منطقهسپرده كه اگر بدون عذرى شرعى در

مدعى  بله اگر اهمال كردنش در رد امانت بخاطر اين باشد كه نمى داند

ارث واقعا وارث مالك هست يا نه وارثش منحصر به همانهائى است كه 

به وارث بودن ايشان بدين جهت هم پرداخت امانت و نيز  وى علم دارد

ف قضيه تحقيق كند اين عذرش اطرا اعالم آن را تاءخير بيندازد تا در

اقوى ضامن نيست  شرعى است ، و اگر در همين بين امانت تلف شد بنابر

قائم  و اگر وارث مالك افراد متعددى بودند بايد امانت را به همه آنان و يا

مقام آنان رد كند كه اگر به يكى رد كند بدون اذن ديگران ضامن سهميه 

ع از دنيا برود امانت مردم كه تا آن ورثه است ، و اما اگر مستود بقيه

شده در دست وارث او و يا ولى او قرار مى  موقع مالكى بود شرعى



باشد كه در تحت يد واقع شود  گيرد، البته اگر امانت مانند منقوالت چيزى

يا قائم مقام او  بر وارث يا ولى واجب فورى است كه يا آن را به مودع

 .ايندرد كنند و يا به آنان اعالم نم

رد وديعه در اولين فرصت ممكن واجب مى شود اگر مالك  - 15مساءله 

البته كافرى كه مالش احترام )) كند هرچند كه مالك كافر باشد آن را مطالبه

بنابراحتياط هرچند كافر حربى باشد كه مالش براى  بلكه ((داشته باشد

ست از آن مقدار واجب اين است كه د مسلمين مباح است ، و در رد امانت

حائل نشود و اما اينكه خودش آن را  مال بردارد و بين آن و مالكش

صندوقى مقفل و يا  بردارد و بمالك برساند واجب نيست پس اگر مثال در

قفل را از صندوق بردارد  اطاقى دربسته قرارش داده همين كافى است كه

بهمين  و درب خانه را باز كند و به مالك بگويد امانت خود را بردار،

مقدار تكليف خود را انجام داده و از عهده خود خارج ساخته است ، 

فوريت و رد آن در اولين فرصت ممكن فوريت عرفى  همچنانكه در مسئله

الزم نيست سير نشده از طعام برخيزد  كافى است ، پس اگر در راه است

ا امثال آن آن را بشكند، و آي و اگر در نماز است حتى در نماز نافله و

بيندازد؟اقوى اين  جائز است براى احضار دو شاهد رد امانت را تاءخير

 است كه آرى مگر آن كه احضار شاهد باعث تاءخير زياد شود كه در اين

صورت تاءخير جائز نيست مخصوصا در آن جائى كه با حضور شاهد 

نسپرده باشند، البته اين در جائى است كه رخصت در  امانت را به وى

تعجيل نداشته باشد و گرنه اشكالى نيست در اينكه فوريت و  عدمتاءخير و 

 . مبادرت واجب نيست



اگر دزد چيزى را كه دزديده نزد كسى امانت بگذارد در  - 16مساءله 

مستودع نبايد آن را به وى رد كند، بلكه در دست او امانتى  صورت امكان

اند، و به صاحبش اگر مى شناسد برس است شرعى و واجب است آن را

لقطه آمده يكسال اعالم مى كند  اگر نمى شناسد طبق دستورى كه در كتاب

به اينكه آن را  و اگر بعد از يكسال صاحبش پيدانشد احتياط را ترك نكند

به حساب صاحبش صدقه دهد، اگر بعد از آن صاحبش پيدا شد او را 

از مى كند بين گرفتن اجر صدقه از خداى تعالى و گرفتن غرامت  مخير

قبول كرد اجر صدقه از آن او است ، و اگر  وى اگر اجر صدقه را

غرامت است ، هرچند كه  غرامت را اختيار كرد اجر صدقه از آن دهنده

 .بعيد نيست حكم لقطه درباره چنين مالى نيز جريان يابد

همانطور كه رد وديعه هنگام مطالبه مالك آن واجب است  - 17مساءله 

مثل   آن و يا به سرقت رفتن آن و يا سوختنش وياترس تلف زمانى هم كه

حال اگر توانست  آن را داشته باشد واجب است آنرا به صاحبش رد كند،

وكيل عامش برساند كه  آن را به صاحب آن يا وكيل خاص او و يا

آن را  برساند، و اما اگر به هيچ يك از آنان دسترسى نداشت واجب است

 و اگر ((اگر حاكم قادر بر حفظ آن باشدالبته )) به حاكم شرع برساند

دسترسى به حاكم نداشت و يا امانت نزد حاكم نيز در معرض تلف باشد 

 .شخصى ثقه امينى كه مى تواند آن را حفظ كند بسپارد بايد آن رانزد

حال يا  اگر نشانه هاى مرگ مستودع نمودار شده باشد - 18مساءله 

او واجب است امانت را در بخاطر بيمارى و يا به جهتى ديگر بر 

بمالكش و يا وكيل مالكش رد كند، و اگر ممكن نباشد بحاكم  صورت امكان



حاكم درباره آن وصيت كند و چند نفر را بر  برساند و در صورت نبودن

كوتاهى كند ضامن است  وصيت خود شاههد بگيرد، و اگر در اين وظائف

درحفظ  اشد كه مؤ ثر، و الزم است وصيت كردن و شاهد گرفتن بنحوى ب

امانت براى صاحب باشد بهمين جهت واجب است جنس و وصف امانت 

و محل آن را معين كند و نيز معين كند كه اين  را در وصيت ذكر كند

كه نزدم امانتى است : بنويسد امانت از كيست پس صرف اينكه بگويد و يا

ع از آن مطل كه شخصى آن را به من سپرده كافى نيست ، بله اگر وارث

امانت است و مورد وثوق او است و امين است اقوى آن است كه اصال 

 . الزم نيست چنين وصيتى

براى مستودع جائز است به مسافرت غير ضرورى برود و  - 19مساءله 

همان حرز و ماءمن سابقش نزد اهل و عيال خود باقى بماند  وديعه در

ر حضور خود او حفظ وديعه متوقف ب البته اين در صورتى است كه

بايد ترك سفر كند و  نباشد، منتهى اگر جز با حضور او حفظ نمى شود يا

آنها به  يا آن را به مالك يا وكيلش رد كند و در صورت عدم دسترسى به

حاكم و اگر حاكم هم نبود ظاهر اين است كه تكليف وى منحصر مى شود 

نيست امانت را سفر و ماندن نزد امانت ، و بنابراحتياط جائز  در ترك

باشد و بردنش در سفر و نهادنش در  باخود ببرد هرچند كه راه امن

احتمال هم احتمال خوبى است كه  حضور از نظر حفظ يكسان باشد، اين

توان به سفر برد و  كسى بگويد بين وديعه ها فرق است بعضى ها را مى

آن  بعضى ها را نمى توان برد، لكن احتياط مطلقا ترك نشود، و اقوى

است كه جائز نيست آن را نزد امينى امانت بگذارد، همه اينها در فرضى 



مسافرت ضرورى نباشد، اما اگر ضرورى باشد در صورتى كه  بود كه

وكيل مالك و يا حاكم ممكن نباشد تكليفش متعين و  رد امانت بمالك آن يا

ن بسپارد، و اگر آن نيز ممك منحصر مى شود در اينكه آن را نزد امينى

بكوشد كه در اين  نشد آن را با خود به سفر ببرد و بقدر امكان در حفظ آن

مثل سفرهاى طوالنى و پر  صورت اگر تلف شود ضامن نيست ، بله در

را  خطر الزم است با امانت معامله كسى را كند كه نشانيهاى مرگ خود

 . در مى يابد و تفصيلش گذشت

ن امين است و امين ضمانتى مستودع يكى از مصاديق عنوا - 20مساءله 

يعنى اگر امانت نزد او و در دست او تلف و يا معيوب  بعهده اش نيست

آن كوتاهى كرده و يا بدون اذن  شود ضامن نيست ، مگر آن كه در حفظ

همين است ،  مالك آن را بكار زده باشد، همچنانكه حكم درباره هر امينى

 و ترك وظائفى است كه و منظور از كوتاهى و سهل انگارى در حفظ آن

انجام مى داد امانت عادة حفظ مى شد و ترك آن وظائف در نظر  اگر

شمرده مى شود، مثل اينكه امانت را در محلى  عرف بى اعتنائى به امانت

بر آن بگمارد، و يا اگر  بدون حفظ بيندازد و برود بدون اينكه مراقبى

و  رچه پشمىحيوان است آن را بدون آب و علف بگذارد و اگر پا

ابريشمى است در تابستان آن را باد ندهد و يا آن را به امانت بدست 

اگر كتاب و بعضى از انواع قماش است كه رطوبت آن  ديگرى بسپارد و

نكند و يا آن را با خود به سفر ببرد،  را فاسد مى سازد از رطوبت حفظش

نت ها بردن مطلق اما البته نمى توان گفت مطلق سفر و همچنين بسفر

 كه مانند تفريط باعث ضمان مى)) تفريط است ، و اما تعدى در امانت



عبارت است از اينكه مستودع در امانت تصرف كند كه مالك اذن  ((شود

مثل اينكه جامه امانتى را بپوشد يا فرش امانتى را زير  آن را بوى نداده ،

ه حفظ مگر آن ك)) امانتى سوار شود پاى خود پهن كند، ويا بر حيوان

فرش از بيدخوردگى باين  امانت موقوف بر تصرف باشد مثال حفظ جامه و

به امانت سر  و يا كارى از وى نسبت ((باشد كه آن را بپوشد و پهن كند

مال دست  بزند كه با امانت دارى منافات داشته باشد و دست او را بر آن

دليل منكر  خيانت شمرده مى شود، مثل اينكه مال و امانت را عمدا و بدون

و بسا مى شود كه يك عمل نسبت به امانت هم مصداق تفريط شمرده .شود

هم مصداق تعدى مثل پارچه پشمى و ابريشمى و فرش و كتاب را  شود و

در جائى بيندازد و برود و بيد آن را فاسد كند، .است  كه در خطر بيد زدن

سه سر به مهر درهم امانتى را كه در كي و شايد از همين مورد باشد اينكه

او بدهند و او بدون جهت  و يا دوخته شده ويا با ريسمان بسته شده را به

در )) كند مهر كيسه را بشكند و يا دوخت آن را بشكافد و يا ريسمان راباز

مال  ، و يكى از موارد تعدى اين است كه((نتيجه درهمها بريزد و گم شود

ه هر دو از يك جنس باشند امانتى را با مال خود مخلوط كند حال چه اينك

اينكه جنس مال خودش مساوى با جنس امانتى باشد يا  يا دو جنس و چه

مال امانتى را با مال خود صاحب امانت مخلوط  بهتر و يا بدتر، و اما اگر

مال درهمهائى را در دو كيسه بدون مهر و سرباز باو  كند، مثال صاحب

را اين نيز تعدى شمرده مى كند ظاه بدهد و او آن دو كيسه را يك كيسه

مال غرضى داشته كه دراهم را در  شوداگر احتمال دهد كه شايد صاحب

احراز شود كه  دو كيسه نهاده تا چه رسد به اينكه وجود چنين غرضى



 . تعدى بودن اين كار روشن تر است

منظور از اينكه مى گوئيم امين در صورت تعدى و تفريط  - 21مساءله 

ت كه اگر مال امانتى تلف شود هرچند كه تلف شدن آن اين اس ضامن است

وى نباشد ضامن آن است و بعبارتى ديگر با  مستند به تفريط و تعدى

او مبدل به دست خيانتى و  تعدى و تفريط دست امانتى و غير ضمانتى

 .ضمانتى مى شود

اگر مستودع نيت تصرف در امانت را بكند لكن تصرف نكند  - 22مساءله 

، بله اگر نيت غصب آن كند و تصميم بگيرد كه ديگر آن را  تضامن نيس

ساير غاصب ها با آن معامله ملك خود كند  بصاحبش برنگرداند و مانند

اگر بعد از اين تصميم  ضامن مى شود و يد او يد عدوانى است نه امانى و

زائل نمى شود، و مثل اين است آن جائى  از آن منصرف شود ضامن او

كند از رد آن امتناع  شود و يا وقتى صاحبش مطالبه آن مىكه منكر آن ب

كه  بورزد با اينكه عقال و شرعا تمكن از برگرداندن آن بصاحبش را دارد،

به مجرد آن انكار يا آن امتناع دست امانى او بدست عدوانى او ضمانتى 

بر فرض هم كه از آن فكر شيطانى برگردد ضامن از  منقلب مى شود و

 .ى شوداو برطرف نم

اگر امانت در كيسه اى مثال سر به مهر باشد و امين مهر آن  - 23مساءله 

بعضى از آن چه در آن است را بردارد ضامن همه آن مى  را بشكند و

گفتيم به مجرد باز كردن آن ضمانت  شود، بلكه همان طور كه در سابق

ستودع مال امانتى در ظرفى و حرزى نباشد و يا خود م مى آيد، و اما اگر

نهاده باشد و بعضى از آن مال امانتى  آن را در ظرفى از ظروف خودش



تعدى اكتفاء كند على  را بردارد اگر قصدش اين است كه بهمان مقدار

قصدش  الظاهر تنها همان مقدار را كه برداشته ضامن است ، و اما اگر

د اين است كه همه آن مال امانتى را بتدريج و خورده خورده بردارد بعي

همان اولين برداشتش ضامن همه مال مى شود، اين در  نيست كه از

مال امانتى را در حرز و محفظه خودش  صورتى است كه خود مستودع

مال محفظه را از مستودع گرفته و امانت  نهاده باشد و اما اگر صاحب

باشد و بدست  خود را در آن نهاده درب آن را مهر كرده و يا دوخته

 ت سپرده باشد در اين صورت اگر بدون اينكه مصلحتى يامستودع به امان

ضرورتى ايجاب كند درب آن محفظه را باز كند بمجرد باز كردن ضامن 

 .مى شود

اگر مردى امانت خود را به دست همسر و يا فرزند و يا  - 24مساءله 

تا او آن را در حرزى و ماءمنى قرار دهد گيرنده امانت   بسپارد خادمش 

حكم آلت را داشته باشد كه هر  مگر آن كه براى صاحب آنضامن است 

 .چه مى كند زير نظر و در حضور او مى كند

اگر امين در حفظ وديعه كوتاهى كند و سپس از اين رفتارش  - 25مساءله 

امانت را در حرز و ماءمن مناسبش قرار دهد و بر وظائف  برگردد و

مانتى تعدى روا بدارد و سپس به ا حفظ آن قيام نمايد، و يا در آغاز نسبت

بود از تن خود   رجوع نموده مثال اگر آن را پوشيده از اين رفتارش 

 درآورد از ضمان آن برى نمى شود، بله اگر بعد از تفريط و تعدى او

مالك وديعه اول را فسخ كند و بار ديگر آن مال را بوديعه بوى بسپارد 

 وديعه دوم هم ضامن نيست اول از بين مى رود، و نسبت به ضمان وديعه



تفريط كند، و اين مسئله نظير آن موردى است  مگر آن كه دوباره تعدى يا

به عنوان وديعه نزد او امانت  كه مالى به دست غاصب باشد و مالك آن را

برطرف مى  بگذارد و عالى الظاهر به خاطر همين عنوان وديعه ضمان

ى شد، و اگر مالك شود چون عنوان غصب مبدل به عنوان امانتدار

قول است  برى از ضمان كند در اينكه ساقط مى شود يا نه دو غاصب را

مال در دست او تلف  كه موجه تر آن دو قول به سقوط است ، بله اگر

 شود و ذمه غاصب مشغول شود اشكالى نيست كه برى كردن ذمه او به

 . وسيله غاصب صحيح است

ود و يا به آن اقرار كند لكن اگر مستودع منكر وديعه ش - 26مساءله 

تلف شده و يا ادعاء كند كه آن را به مالكش رد كرده و بر  ادعاء كند كه

نداشته باشد ادعايش با سوگند پذيرفته  (( بينه)) عادل ادعاى خود دو شاهد

و مستودع هر دو قبول داشته باشند كه  مى شود، و همچنين اگر مودع

امانت وى كوتاهى   كه مستودع درحفظامانت تلف شده لكن مودع ادعا كند

قول قول مستوع است با  كه اگر شاهد اقامه نكند)) و يا تعدى كرده

 .((سوگند

اگر مستودع امانت را به شخصى ديگر غير مالك رد نموده  - 27مساءله 

خود مالك اذن داده بود و مالك منكر اذن باشد در صورتى كه  ادعا كند كه

قول مالك است ، و اما اگر مالك مستودع را قول  مستودع بينه نياورد

كه مستودع امانت را به آن  تصديق كند كه اذن داده ولكن منكر اين شود

را به  شخص داده باشد حكم آن جائى را دارد كه مستودع ادعا كند امانت

 . مالكش رد كرده كه قول قول او است



مه بينه كند وى اگر مستودع منكر وديعه شود و چون مالك اقا - 28مساءله 

كند كه آرى توبه من امانت سپردى لكن قبل از آن كه منكر آن  تصديقش

 پذيرفته نيست و سوگند از او قبول نمى شود، و شوم تلف شده بود ادعايش

قبول بينه او هم محل اشكال است و اما اگر ادعا كند كه بعد از انكار من 

اج به بينه است و با پذيرفته مى شود لكن اثبات آن محت تلف شد دعويش

 . حال اگر انكارش بدون عذر بوده ضامن آن تالف هست اين

اگر مستودع اقرار به وديعه بكند و سپس بميرد اگر آن  - 29مساءله 

عينى معين و مشخص تعيين كند، و مثال بگويد فالنى فالن  امانت را در

بوده آن عين در حال مردنش موجود هم  فرش را نزد من امانت گذاشته و

اگر آن امانت  از تركه او خارج مى شود و بصاحبش مى دهند، و همچنين

يكى )) را در ضمن مصاديقى از همان جنس معين كرده و مثال گفته باشد

حال  و در (( گوسفندان من امانتى است كه فالنى به من سپرده از اين

ند احتمال مى ده  گوسفندان موجود هم باشند بر ورثه است كه اگر مرگش 

نمى  مورثشان راست گفته و گوسفند امانتى را از ميانه گوسفندان تشخيص

 دهنداينكه با يكى از گوسفندان مورث همان معامله اى را بكنند كه بطور

اجمال تعيين مى داشتند يكى از آنها امانتى است ، اقوى آن است كه آن 

لوم كند لكن قرعه معين كنند، و اما اگر عين وديعه را مع يكى را به وسيله

مجهول المالك را دارد كه حكمش در  صاحب آن را مشخص نكند حكم

خود را در   گذشت ، و در صورتى كه مالك مودع وديعه كتاب خمس 

مثال بگويد فالن گوسفند او امانتى )) مالى مشخص از اموال ميت معين كند

ند احتمال ده آيا اگر ورثه صدق او را (( من به او سپرده بودم است كه



قولش معتبر است يا نه دو وجه است ؟وجيه تر آن است كه بگوئيم نه ، و 

مثل  اگر مورث آن وديعه را معين نكند نه جنس آن را و نه فردش را اما

اين كار  (( در ميان اين اموال من امانتى هست ازفالنى)) اينكه بگويد

احتمال  ينبالفاصله از دنيا برود به طورى كه ديگر مجالى براى ا بگويد و

نماند كه شايد بعدا آن را به صاحبش رد كرده و يا بدون كوتاهى او در 

تلف شده باشد على الظاهر قولش اعتبار دارد، و بنابر احتياط بر  حفظ آن

صلح خود را از دين احتمالى رها سازد، و اين  ورثه واجب است از راه

 كنند، و با وجود مال امانتى را به وسيله قرعه معلوم احتمال قوى است كه

يعنى احتمال اينكه شايد بعدا آن را به )) احتمال كه گفتيم يكى از دو

احتمال اينكه بدون تفريط در حفظ آن تلف شده  صاحبش رد كرده باشد و

ترديد هست ، البته اين وقتى است  در وجوب تخلص از راه صلح ((باشد

 بله اگر گفته باشد (( اموال امانتى هست نزد من در اين)) كه گفته باشد

تعيين نكرده باشد و يا  و يا به طور مطلق (( نزد من امانتى هست))

ماترك من  مختصر نشانى از آن را داده باشد ولى نگفته باشد آن امانتى در

است در اينجا ظاهرا چيزى بين تركه نيست كه بر ورثه واجب باشد مگر 

تفريط و يا تعدى مورث اطالع و علم داشته باشند كه امانت بخاطر  آن كه

 . تلف شده است
 
 
 
 
 



   خاتمة

امانت مالكى و امانت شرعى ، امانت مالكى آن : امانت دو نوع است 

و يا غير او به اذن او آنرا نزد كسى امانت  چيزى است كه يا خود مالك

حال چه اينكه عمل مالك تنها عنوان امانت سپارى را داشته  سپرده باشد

، و يا امانت سپارى به تبع عنوان  ديعه چنين استباشد همچنانكه درو

باشد نظير امانتى كه بعد  ديگرى كه مقصود بالذات آن بوده صورت گرفته

مقصود اوال  از تحقق رهن و عاريه و اجاره و مضاربه پيدا مى شود، كه

و بالذات اين عناوين است لكن عين مال در دست طرف امانت مالكى مى 

را به دست طرف داده و حفظ آن را به وى سپرده خودمالك آن  شود چون

و اما امانت .مراقبتى نسبت به آن مال ندارد به طورى كه ديگر خود او

مال و دست گذاشتنش بر آن  شرعى آن چيزى است كه استيالى امين بر

مال غير در دست او قرار  به استيمان مالك و به اذن او نباشد، و اگر

طور قهر در دست  ن نيز نبوده باشد بلكه يا بهگرفته بعنوان تجاوز و عدوا

سيل  او واقع شده باشد مثل اينكه باد جامه غير را به خانه او انداخته و يا

مثال فرش او را به زمين او آورده و در تحت تسلط او قرار داده باشد، و 

 اطالع آن را تسليم وى كه او نيز بى اطالع است كرده باشد، يا مالك بدون

 كه مشترى از فروشنده صندوقى مى خرد و سپس در آن چيزى ازمثل اين

اموال فروشنده را مى يابد و يا فروشنده بخاطر اشتباه در حساب بيش از 

پول  به او بدهد و يا مشترى بيش از حق فروشنده به او حق مشترى جنس

بدهد، و يا با رخصتى از شرع بوده مثل اينكه متاعى و پولى و يا حيوانى 

و يا از دست دزد يا غاصب درآورده تا به صاحبش برساند، و  هرا جست



شخص مكلف آن را از دست كودك نابالغ يا  همين طور است آن چه كه

مال آن دو در دست آن ها تلف نشود و به عنوان حسبه  ديوانه مى گيرد تا

برساند، و نيز آن چه از اموال محترم  آن را حفظ مى كند تا به ولى آن دو

را مى گيرد تا از   در معرض هالك و تلف واقع شده و مكلف آنمردم كه

 تلف حفظ شود مانند حيوانى كه مالكش معلوم است و چون در معرض

درندگان يا در مسير سيل واقع شده آن را مى گيرد كه در همه اين موارد 

مال مردم در دست مكلف و تحت استيالى او امانت شرعى است و  عين

  نموده در اولين زمان ممكن بصاحبش   را حفظبر او واجب است آن

در حفظ آن كوتاهى  برساند هرچند كه صاحبش آن را مطالبه نكند، و اگر

حال تلف شود، البته اين احتمال هم  نكند و در آن تعددى ننمايد و با اين

مقدار واجب باشد  هست كه رساندنش به صاحب آن واجب نباشد تنها اين

مال و  د كه مالش در دست وى است و بين آنكه بصاحب آن اعالم كن

صاحب آن حائل نشود به طورى كه هر وقت صاحبش خواست مى تواند 

 تحويل بگيرد البته اين احتمال خالى از قوت نيست ، و اگر عينى از آن را

مال مردم به تبع عنوانى ديگر امانت مالكى باشد نظير عين مورد اجاره 

ين مرهونه بعد از فك رهن و مال مضاربه اجاره و ع بعد از تماميت مدت

عامل بعد از فسخ مضاربه آيا باز هم امانت مالكى است و يا  در دست

بلكه دو قول است كه وجه اول خالى از  دو وجه: امانتى شرعى است 

 . رجحان نيست

  كتاب مضاربه

مضاربه كه آن را قراض هم مى گويند عقدى است كه بين دو نفر منعقد 



عمل  اساس كه سرمايه تجارت از يكى از آن دو باشد و  اينمى شود بر

تجارت از ديگرى ، كه اگر سودى حاصل شود هر دو در آن شريك باشند 

قرارشان بر اين باشد كه سود حاصل تمامش مخصوص صاحب  و اگر

بضاعة مى گويند، و از آن جا كه مضاربه از عقود  سرمايه باشد آن را

قبول است ايجاب از ناحيه صاحب سرمايه و  است لذا محتاج به ايجاب و

عامل ، و در ايجاب آن هر عبارتى كه با ظهور عرفيش  قبول از طرف

ضاربتك ، با )) مثل اينكه مالك بعامل بگويد اين معنا را برساند كافى است

عاملتك )) و يا (( تو قراض نمودم قارضتك ، با)) و يا (( تو مضاربه كردم

قبول  و عامل هم در مقام (( بر اين سرمايه كردمعامل  على كذا، تو را

 . و امثال آن (( قبلت ، قبول كردم)) :بگويد

عاقل و داراى  در طرفين عقد مضاربه شرط است كه بالغ و - 1مساءله 

مال شرط است اينكه بخاطر افالس  اختيار باشند، و در خصوص صاحب

ط است مال خود نباشد، و در خصوص عامل شر ممنوع التصرف در

را دارا باشد كه اگر از  (( سرمايه)) المال اينكه قدرت تجارت با راءس

باشد مضاربه باطل است ، و اگر  تجارت با سرمايه بطور كلى ناتوان

نيمى از آن تجارت  ولى بتواند با)) نسبت به بعضى از آن عاجز باشد

قيه ب بعيد نيست كه مضاربه نسبت به همان مقدار صحيح و نسبت به ((كند

باطل باشد لكن بى اشكال نيست ، بله اگر در بين تجارت ناتوانى عارض 

باطل مى شود،  بنابراقوى از همان حين مضاربه با تفصيلى كه گفتيم شود

كل مضاربه باطل است و  يعنى اگر از تجارت با كل سرمايه عاجز شود

در .باطل مى شود اگر نسبت به بعضى از آن عاجز شود نسبت به همان



 يكى آن كه عين باشد، پس مضاربه با منفعت: ءس المال شرائطى است را

عامل ،  و با دين صحيح نيست چه اينكه دين بگردن عامل باشد و يا غير

تحويل بگيرد سپس به او بدهد  مگر آن كه اول طلبكار دين را از بدهكار

پول نقره اى يا طالئى باشد پس  براى مضاربه ، شرط ديگرش اينكه

و با انواع كاال  با طال و نقره غير مسكوك و با شمش از آن دومضاربه 

مثل ورقهاى بهادار و امثال آن از  صحيح نيست ، بله جواز مضاربه با

شرط . پول سياه  پولهاى غير طال و نقره خالى از قوت نيست و همچنين

  نامعلومش  ديگرش اين است كه معين باشد پس مضاربه با سرمايه مبهم و

 با تو مضاربه مى كنم با يكى از اين دو)) :كه مالك به عامل بگويدمثل اين

ودر .صحيح نيست و بايد مقدار و وصف سرمايه معلوم باشد (( سرمايه

 از سود)) :كه معلوم باشد پس اگر مالك به عامل بگويد سود شرط آن است

و  (( عامل خود قرار گذاشته حاصل سهم تو آن مقدارى باشد كه فالنى با

باطل است ، و اينكه سهم بندى در سود  ار آن را معلوم نكنند مضاربهمقد

 قبيل نصف و يك سوم و امثال آن باشد پس اگر مالك به به طور مشاع از

حاصل از  با تو مضاربه مى كنم بر اين قرار كه از سود)) :عامل بگويد

و يا به عكس يعنى  ((تجارت صد تومان سهم تو و بقيه از آن من باشد

تومان سهم من و بقيه از تو باشد، و يا بگويد سهم تو از سود نصف  صد

شرط .صحيح نيست  ((تومان مثال و بقيه از آن من باشد آن باضافه ده

عامل و مالك تقسيم شود پس اگر سهمى از  ديگر در سود اين است كه بين

صحيح مضاربه باطل مى شود  آن را براى بيگانه از مضاربه قرار دهند

 .عامل عملى و دخالتى داشته باشد بيگانه هم در كار تجارتمگر آن 



در مضاربه شرط است كه بهره گيرى از سرمايه از راه  - 2مساءله 

ستد باشد، پس اگر سرمايه اى را به كشاورز بدهد تا آن  تجارت و داد و

حاصل بين او و كشاورز تقسيم شود و يا  را صرف در زراعت كند و

حرفه خود مصرف كند و سود   بدهد تا آن را درسرمايه را به صنعت گر

 .نمى شود حاصل مشترك بين آن دو باشد صحيح نيست و مضاربه واقع

پولهاى ناخالص اگر با همان ناخالصى رايج باشد مضاربه با  - 3مساءله 

پول خالص و بدون  جايز است و در مضاربه شرط نيست كه سرمايه آن

معامله   واجب است آن را بشكنند و هيچغش باشد، بله اگر پول تقلبى باشد

 . اى با آن جائز نيست و مضاربه نيز با آن صحيح نيست

 اگر بر عهده كسى دينى وطلبى داشته باشد جائز است كسى را - 4مساءله 

وكيل كند كه او آن طلب را از آن شخص بگيرد وسپس با خودش بر سر 

الت از طرف او بخواند مضاربه ببندد ايجاب عقد را به وك آن سرمايه عقد

قبول نمايد، و همچنين اگر مديون خود عامل باشد مالك  و از طرف خودش

خود را در پول نقدى معين براى وى  مى تواند باو وكالت دهد كه دين

ايجاب و قبول را خودش  معين كند آن گاه برسر آن سرمايه مضاربه نموده

 .بخواند

: عامل قرار دهد و بگويد ختياراگر مالك كاالهائى را در ا - 5مساءله 

بعد از  اينهارا بفروش و بهاى آن مضاربه باشد صحيح نيست مگر آن كه

 .فروخته شدن آن ها عقدى مستقل بر مضاربه ببندد

عامل بدهد كه هر چه ماهى در آن  اگر تور ماهى گيرى را به - 6مساءله 

ه نيست عامل باشد اين معامله مضارب افتاد نصف آن از او و نصف از



به مقدارسهم عامل  بلكه معامله فاسدى است ، و هر چه صيد در آن بيفتد

مال  كه قصد كرده مال او باشد ملك او است و آن چه كه قصد كرده

احتمال دارد همچنانكه  صاحب تور باشد مالكيت او محل اشكال است ، و

ل المث قبل از صيد از مباحات بود مباح باقى بماند چيزى كه هست اجرت

 .تور را بايد به مالك بپردازد

اگر مالك مالى را به عامل بدهد كه با آن درختان خرما يا  - 7مساءله 

بخرد بر اين قرار كه ميوه نخل و بهره گوسفندان را بين خود  گوسفندانى

 مضاربه نيست ، بلكه معامله فاسدى است و ميوه تقسيم كنند اين معامله

 ل است ، و عامل تنها مستحق اجرةنخل و نتاج گوسفند ملك صاحب ما

 . مى باشد المثل عملش 

 با مضاربه همچنانكه با مال مفروز و مشخص صحيح است - 8مساءله 

مال مشاع نيز صحيح است ، پس اگر مبلغى معين مشترك بين دو نفر 

با تو مضاربه كردم به )) :شريك مى تواند بعامل بگويد باشد يكى از آن دو

و همچنين اگر همه پولها ملك خودش باشد  (( لها دارمسهمى كه از اين پو

با تو مضاربه )) :بعامل بگويد مثال هزار دينار پيش روى خود دارد و

 . صحيح است ((كردم به نيمى از اين پولها

مال را به عنوان  اين)) :فرقى نيست بين اينكه بعامل بگويد - 9مساءله 

 :و يا اينكه بگويد (( بح بگير براى هر يك از من و تو نصف ر قراض 

نصف سود از آن تو  ...)) :و يا بگويد ((سود بين من و تو تقسيم شود...))

كه ظاهر همه اين عبارتها اين  ((نصف سود از من باشد...)) يا و ((باشد

سود قرار داده شده ، و همچنين فرقى نيست  است كه براى هر يك نصف



بگير و نصف سودش از آن  اضاين را به عنوان قر)) :بين اينكه بگويد

همه اين  زيرا عرف از ((و سود نصفش از تو...)) :و يا بگويد ((تو

 .عبارتها يك چيز مى فهمد

 جائز است در يك سرمايه كه متعلق به يك مالك است چند - 10مساءله 

حاصل را  عامل شركت كنند و نيز جائز است عاملها شرط كنند كه سود

تفاضل يعنى يكى از ديگرى ببرد  ى ببرند و يا بهبعد از سهم مالك به تساو

عمل هر دو در كار تجارت يكسان باشد و اگر مالك به  هرچند كه ارزش

 من با شما دو نفر قراض ميكنم باينكه نصف سود)) :عامل بگويد آن دو

و .مال شما دو نفر باشد در اين صورت بايد سود را به تساوى ببرند

يه متعدد و عامل واحد باشد، سرمايه ملك دو مالك سرما همچنين جائز است

مضاربه منعقد سازند، به اينكه نصف  نفر باشد و هردو با يك نفر قرار

عامل باشد و نصف ديگر سهم دو سرمايه كه به طور  سود حاصل سهم

يكى از آن دو مالك بر اساس نصف سود  مساوى بين خود تقسيم كنند و يا

اين معنا كه عامل از سود  س ثلث ، بهقرار ببندد و مالك ديگر بر اسا

بپردازد و يك  حاصل به يك مالك نصف سود بدهد و به مالك ديگر دو ثلث

حاصل از دو سرمايه دوازده است  ثلث براى خود بردارد، مثال اگر سود

ديگرش سود سرمايه  كه قهرا شش سهم آن سود يك سرمايه و شش سهم

از  دارد كه سه سهم است وديگر است از يكى از اين دو سود نصف بر

ديگرى ثلث بردارد كه دو سهم است و در نتيجه از دوازده سهم به پنج 

مال عامل مى شود و سه سهم مال آن مالكى مى شود كه با وى قرار  سهم

سهم مال مالك ديگرى مى شود كه با وى قرار  نصف بسته بود و چهار



سهم اين شريك و آن عامل نسبت به  ثلث بسته شود، بله اگر در استحقاق

 ((نصف قرار بسته باشد باين معنى كه با هر دو بر)) شريك اختالفى نباشد

باشد كه نصف  و تفاضل تنها در سهم دو شريك باشد مثال قرار گذاشته

 سود مال عامل باشد و نصف ديگر كه سهم سرمايه است بين دو شريك به

ست يك سوم اين تفاضل تقسيم شود و با اينكه سرمايه هر دو مساوى ا

سوم آن مالك و در همان مثال باال شش سهم عامل ببرد  مالك بگيرد و دو

ديگر، در صحت چنين مضاربه اى  و دو سهم يك مالك و چهار سهم مالك

 . قول است كه قول به بطالن اقوى است دو وجه بلكه دو

عقد مضاربه عقدى است جائز از هر دو طرف يعنى هم  - 11مساءله 

 تواند آن را فسخ كند و هم عامل ، چه قبل از شروع ايه مىمالك سرم

عامل در عمل و چه بعد از آن چه قبل از حصول سود و چه بعد از آن 

نقد شده باشد و چه اينكه در آن اجناس باشد كه  چه اينكه همه سرمايه

و عامل مدتى را براى مضاربه خود   نرفته ، بلكه اگر مالك هنوز بفروش 

قبل از تمام شدن آن مدت مضاربه را فسخ   باشند مى توانندشرط هم كرده

آن را فسخ نكنند اگر معناى  و اگر در ضمن عقد شرط كرده باشند كه.كنند

الزم باشد به  اين شرط و مقصود آن دو اين باشد كه مضاربه آنان عقدى

طورى كه با فسخ هيچ يك از آن دو منفسخ نشود و شرط خود را كنايه اى 

نظورشان قرار دهند ودركالمشان قرينه اى باشد بر اين مقصود اين م از

اقوى عقدشان باطل است ، و اما اگر منظورشان تنها تعهد  داللت كند بنابر

را فسخ نكنند عقدشان اشكال ندارد و بعيد  سپردن به يكديگر است كه آن

عمل باين تعهد واجب باشد، و همين طور عمل به اين تعهد  نيست كه



 در ضمن عقدى الزم قرار دهند ت در جائى كه اين تعهد راواجب اس

بعامل فروخته و يا صلح كرده در ضمن عقد بيع  مثال مالك خانه اى))

به تو فروختم كه مضاربه اى را  شرط كند و بگويد بشرطى اين خانه را

اينكه وفاى به آن التزام  اشكالى نيست در (( كه با توكرده ام فسخ نكنى

 . واجب است

على الظاهر معاطات و همچنين فضوليت در مضاربه نيز  - 12ساءله م

يابد، بنابراين مضاربه بدون عقد و بطور معاطات نيز صحيح  جريان مى

آن صحيح است حال چه اينكه فضولى سرمايه  است ، همچنانكه فضولى

عامل قراض بدهد و يا عمل عامل را به مضاربه بگذارد با  مالك را به

داشته باشد و نه عامل و همينكه آن را  ك از اين معامله خبراينكه نه مال

 . اجازه كنند معامله صحيح است

عامل باطل مى شود، و  مضاربه با مرگ هر يك از مالك و - 13مساءله 

او با  در اينكه آيا اگر مالك از دنيا رفت ورثه او مى تواند عقدى را كه

چنان باقى بماند يا عامل بسته اجازه دهند و در نتيجه مضاربه هم

 .كه نمى توانند خير؟اقوى آن است

عامل امين است و بنابراين ضمانى بر او نيست يعنى اگر  - 14مساءله 

در دست او تلف ويا معيوب شد چيزى بعهده او نيست مگر  سرمايه مالك

كوتاهى كرده باشد، همچنانكه اگر از  آن كه در آن تعدى و يا در حفظ آن

ضامن نيست و همه خسارت  رتى بر سرمايه وارد شدناحيه تجارت خسا

عامل شرط  بر صاحب سرمايه وارد مى شود، و اگر مالك سرمايه عليه

كند كه او در ضرر تجارت شريك باشد همچنانكه در سود آن شريك است 



صحت اين شرط دو وجه است كه اقوى آن است كه صحيح نيست ،  در

ه در فرض ورود خسارتى بر شرط به اين باشد ك بله اگر برگشت اين

 عامل از كيسه خود مقدار معينى مثال نصف آن را بپردازد سرمايه مالك

كه عامل به مالك بدهد الزم الوفاء  اگر اين شرط صرف قولى باشد))

از عقود الزمه در  ولى اگر شرطى باشد در ضمن عقد ديگرى (( نيست

 د جائزى همآن صورت وفاى به آن الزم است ، بلكه اگر درضمن عق

شرط شود بعيد نيست وفاى به آن مادام كه آن عقد جائز باقى است الزم 

هست عامل مى تواند با فسخ عقد جائز موضوع وفاى به  باشد چيزى كه

اگر اين شرط را به نحوى در ضمن  آن شرط را از بين ببرد همچنانكه

آن اشكال ندارد بشرطى كه برگشت  عقد شرطك كند كه بعيد شمرده نشود

پيدا شد بعهده عامل منتقل  به اين باشد كه خسارت بعد از آن كه در ملك او

 . مى شود به طور شرط نتيجه

بر عامل واجب است كه بعد از انعقاد عقد مضاربه به وظيفه  - 15مساءله 

مثل  و هر كارى كه معموال تجار چنين مال التجاره اى در خود قيام كند

نى و امثال چنين عاملى انجام مى دهند را چنان شهرى و در مثل چنان زما

قماشى است به منظور عرضه كردن به مشترى يك  انجام دهد، مثال اگر

كند دوباره به پيچد و پول آن را  طاقه و دو طاقه آن را جلو مشترى باز

پول است بگذارد و هر اجيرى كه  گرفته در محفظه اى كه مخصوص

قبيل دالل و ترازودار و  رند ازمعموال ديگران براى اين تجارت مى گي

اصل مال بپردازد بلكه  حمال و امثال آن را بگيرد، و اجرت آن ها را از

نداشته  على الظاهر اگر همه اين كارها را خودش انجام دهد و قصد تبرع



باشد جائز است اجرت خود را نيز حساب كند و بردارد، بله اگر براى 

ام مى دهد اجير بگيرد اجرت آن را كارى كه معموال خود تاجر انج انجام

 .بايد خودش بپردازد

در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد يعنى در عقد شرط  - 16مساءله 

در چه جنسى تجارت كند عامل مى تواند هر نوع تجارتى كه  نشود كه

هركسى كه صالح ديد داد و ستد نمايد حتى از نظر  مصلحت ديد بكند و با

كه حتما جنس را در مقابل پول  ست ، و واجب نيستبهاى كاال هم آزاد ا

مقابل آن جنس ديگر بگيرد همه اينها زمانى  بفروشد بلكه مى تواند در

و داد و ستدى خاص  است كه عقد مضاربه انصراف به كاالى خاص

عامل شرط كند كه فالن جنس را نخرد و يا  نداشته باشد، و اگر مالك عليه

فالن فاميل نفروشد و يا  فالن شخص ياجنس خاصى را بخرد و يا به 

عامل او را مخالفت نمايد وگرنه ضامن تلف  شرطى ديگر كند جائز نيست

مخالفت تجارت سود آورد  و ضرر خواهد بود، لكن اگر در همين فرض

 .شريك مالك در سود خواهد بود طبق قرارى كه گذاشته اند

 ديگرى كه از خود مال جائز نيست عامل راءس المال را با - 17مساءله 

 او و يا غير او است مخلوط كند مگر آن كه از مالك اذن خاص و يا عام

مال مالك و خسارتى  داشته باشد، كه اگر بدون اذان او مخلوط كند ضامن

حال با مجموع دو سرمايه  كه بر او وارد آيد مى باشد، لكن اگر با اين

رمايه تقسيم مى حاصل شد آن سود به نسبت دو س تجارتى كرد و سودى

 .شود

اگر در عقد نسبت به نقد و نسيه قيدى نشده و عقد از اين  - 18مساءله 



باشد جائز نيست جنس را به نسيه بفروشد خصوصا در بعضى  نظر مطلق

از اشخاص مگر آن كه در آن شهرو يا در  از اوقات و به بعضى

د باشد به طورى كه عق خصوص آن جنس دادن نسيه متعارف بين تجار

شامل آن باشد، و اما اگر چنين انصرافى نباشد  آن و مطلق هم منصرف به

حال اگر نسيه فروخت و بعدا  و نسيه بفروشد ضامن است ، لكن با اين

حاصل شد طبق قرارى كه در مضاربه  پول آن را وصول كرد و سودى

 .عامل و مالك تقسيم مى شود دارند بين

را به سفر خشكى و دريائى ببرد و عامل نمى تواند سرمايه  - 19مساءله 

شهرى ديگر غير شهر صاحب سرمايه به تجارت بپردازد مگر آنكه  در

داده و يا عقد منصرف به آن باشد چون متعارف  مالك اجازه صريح

بدون انصراف سرمايه را بيرون  تجارت چنان است ، پس اگر بدون اذن و

 سودى حاصل شد حال ببرد ضامن تلف و خسارت آن است ، لكن با اين

شهر سفر  بين آن دو تقسيم مى شود و همچنين اگر مالك گفته بود به فالن

 .كن ولى او به شهر ديگرى سفر كرده باشد

عامل نمى تواند در  در صورتى كه مالك اجازه نداده باشد - 20مساءله 

پول خوردى كه به  حضر از مال قراض خرج كند هرچند اندك باشد حتى

 و همچنين در سفر اما اگر با اذن او باشد مى تواند ازسقاء مى دهند، 

 سرمايه مخارج خود را بردارد مگر آن كه مالك در عقد مضاربه به عليه

عامل شرط كرده باشد كه هزينه او به عهده خود او باشد، و منظور از 

عبارت از هر چيزى است كه محتاج به آن باشد از  مخارج و هزينه

و مركب و آالت و ادوات سفر چون  ها و پوشيدنىخوردنى ها و نوشيدنى 



امثال آن با رعايت آن حد و اندازه اى  مشك و خورجين و كرايه خانه و

حال او است و يا رعايت ميانه روى در خرج ، كه اگر در  كه الئق به

حساب مى شود، و اگر در خرج كردن  خرج اسراف كند به حساب خود او

نكند به خاطر اينكه  د و يا اصال خرجبر خود سخت بگيرد و قناعت كن

حساب  ميهمان ديگرى بوده نمى تواند آن چه را خرج نكرده به نفع خود

كند، و در كار مضاربه اگر به كسى جائزه يا هديه اى دهد و يا ميهمانى 

گونه مخارجش نفقه حساب نمى شود، و بايد اين گونه مخارج را  كند اين

اطر مصلحت تجارت بوده باشد كه در كه بخ از كيسه خود دهد مگر آن

 .مى كند اين صورت به حساب مخارج تجارت حساب

المال  منظور از سفرى كه گفتيم مجوز خرج كردن از راءس - 21مساءله 

است سفر عرفى است نه سفر شرعى كه عبارت است از هشت فرسخ ، 

 سفر كمتر از اين مسافت باشد نيز مجوز آن مخارج هست ، در نتيجه اگر

اقامتش در شهرها به خاطر عوارض سفر  همچنانكه مجوز مخارج در ايام

خستگى يا به انتظار پيدا  هست مثل اينكه ده روز در شهر بماند براى رفع

امثال آن و يا به خاطر امورى كه  كردن هم سفر يا امن شدن راه و

قبيل دادن ماليات و گرفتن خروجى ، و اما اگر  مربوط به تجارت است از

يا براى شخص خود كاسبى كن و  ماند براى اينكه در آن جا تفرج كند وب

على الظاهر نبايدمخارج  يا كار ديگرى كه ربطى به تجارتش نداشته باشد

بدهد، البته اين  آن ايام را به حساب مضاربه بياورد بلكه بايد از كيسه خود

 ط بهزمانى است كه ماندنش در آن شهر بعد از تمام شدن كارهاى مربو

مضاربه و به خاطر اغراض نامبرده باشد، و اما اگر هنوز كار مضاربه 



هم براى اتمام آن مانده و هم براى رسيدن به اغراض  به او تمام نشده

باشد كه مخارج اقامه اش بين هر دو  شخصى بعيد نيست كه وظيفه اين

يسه كه همه آن را ازك منظور تقسيم شود، لكن نزديكتر به احتياط اين است

نباشد و  خود بپردازد و اگر اتمام كار مضاربه متوقف بر بقاء و اقامه

ماندنش تنها به خاطر اغراض شخصيش باشد مخارج اقامه اش به عهده 

است ، و اما هزينه برگشتن او به حساب مضاربه است اگر  خود او

هرچند در خالل مسافرت غرضى ديگر  رفتنش تنها به خاطر آن بوده

آن است كه در اين صورت  باشد هرچند كه نزديكتر به احتياطبرايش پيدا 

كه همه  نيزمخارج را تقسيم كند و از اين هم نزديكتر به احتياط آن است

 .را به حساب خود حساب كند

عامل شود و يا هم عامل مالك  اگر براى دو نفر يا بيشتر - 22مساءله 

شود، و  يم مىشود و هم عامل خودش مخارج بين دو صاحب سرمايه تقس

آيا تقسيم را به نسبت سرمايه انجام دهند و يا به نسبت عملى كه براى هر 

آن دو سرمايه انجام مى يابد؟محل تاءمل و اشكال است ، بدين جهت  يك از

سرمايه دوم از خود عامل است مالحظه كند بين آن  احتياط ترك نشود اگر

د طبق آن تقسيم كند، غير دار دو نوع تقسيم هركدام هزينه كمترى براى

عامل هر دو سرمايه  واگر صاحب هر دو سرمايه غير خود او است و او

 است بين آن دو صاحب سرمايه صلح برقرار سازد و بين خود و آن دو

 .نيز مصالحه كند

در استحقاق هزينه تجارت اين شرط معتبر نيست كه نشانه  - 23مساءله 

اصل  عامل هزينه تجارت را ازتجارت نمودار شده باشد، بلكه  هاى سود



سرمايه مى دهد هرچند كه تجارت سودى نياورد، بله اگر خرج را 

فروش جنس سودى حاصل شد آن چه براى هزينه  برداشت و بعد از

سود جبران مى شود، همچنانكه ساير  كردن از سرمايه برداشته به وسيله

ه مالك رد طور كامل ب غرامتها و خسارتها جبران مى شود و سرمايه به

 .گردد مى شود اگر چيزى باقى ماند بين آن دو طبق قرارداد تقسيم مى

يعنى تجارت )) آنچه به حسب فهم عرف از معناى مضاربه - 24مساءله 

عامل مى تواند به  فهميده مى شود اين است كه (( سرمايه ديگرى كردن با

دينار  ك هزاريكى از دو نحو مالى را بخرد، يكى اينكه مثال از سرمايه مال

جدا كرده در دست خود بگيرد و بگويد جنس تو را به اين هزار دينار 

اينكه مانند ساير مردم آن را به هزار دينار كلى و در ذمه  خريدم ، دوم

را با سرمايه اى كه مالك بوى داده  خود بخرد مقيدا به اينكه آن كلى

ذمه مالك بخرد و  بپردازد، و اما اينكه جنسى را به هزار دينار كلى در

مال مضاربه بپردازد و اگر مال مضاربه  سپس در مقام پرداخت آن را از

از عقد مضاربه چنين  تلف شده بود مالك آن را از كيسه خود بپردازد

قبل  چيزى فهميده نمى شود، و به همين جهت اگر اين طور معامله كرد و

كار نيست از پرداخت بهاى جنس مال مضاربه از بين برود مالك بده

عامل مى تواند در هر معامله و خريدى كه دارد مبلغى از سرمايه  بنابراين

مبلغ شخصى بخرد و اين گونه معامله هرچند  جدا نموده و آن جنس را بآن

شامل آن مى شود چون  كه غير متعارف است لكن يقينا عقد مضاربه

 در مال غير است ، و البته آن چه گفته شد مصداق يقينى تجارت با

يعنى مالك نحوه خريدن را  صورتى است كه عقد مضاربه مطلق باشد



 متبع است معين و شرط نكرده باشد، و اما اگر معين كنند آن چه معين شده
. 

وكيل خود در تجارت كند يعنى  عامل نمى تواند ديگرى را - 25مساءله 

مال مضاربه را به ديگرى محول سازد، بله  بدون اذن مالك تجارت با

بعضى از معامالت كه  راى انجام مقدمات تجارت و بلكه در انجامب

توانند  متعارف بازار اين است كه انجام آن را به داللها واگذار نمايند مى

عامل با شخصى بر سر  وكيل و يا اجير بگيرد، و همچنين جائز نيست

را شريك  همان سرمايه كه از مالك گفته عقد مضاربه ببندد و يا ديگرى

عامل با كسى  كند مگر آن كه مالك اذن بدهد و اگر اذن داد وخود 

اول و ايقاع مضاربه  مضاربه بست برگشت اين مضاربه به فسخ مضاربه

عامل اول با شركت عامل  جديد بين مالك و عامل دوم و يا بين مالك و بين

عامل دوم  دوم است ، و اما اگر مقصود از مضاربه دوم اين باشد كه

 . ول باشد اقوى اين است كه صحيح نيستعامل عامل ا

على الظاهر شركت كردن يكى از دو طرف مضاربه عليه  - 26مساءله 

ضمن عقد صحيح است ، مثل اينكه يكى بر ديگرى شرط كند  ديگرى در

 .جامه اى براى او خياطت كند كه مالى به او بدهد و يا

 تجارت مالك على الظاهر عامل به محض ظهور فائده و سود - 27مساءله 

مى شود و مالك شدنش موقوف بر اين نيست كه سرمايه را نقد  سهم خود

فروش برساند و نيز موقوف بر اين نيست كه آن  كند يعنى جنس را به

باشند، بلكه او مالك سهم خود هست  سود را بين او و مالك تقسيم كرده

ن مال او در عي هرچند نقد و تقسيم نشده باشد، همچنانكه على الظاهر

موجود به نسبت سهم خودش با مالك شريك است و بنابراين حق دارد كه 



مالك مطالبه كند براى تقسيم اقدام كند و نيز مى تواند در حصه خود  از

آن را بفروشد و يا صلح كند و همه آثار ملكيت بر آن  تصرف كند يعنى

د و قابل ارث است و خمس و زكات به آن تعلق مى گير بار مى شود يعنى

عامل براى حج مى شود و اگر ورشكست شد حق غرما  باعث استطاعت

شود و همچنين ساير آثار ملكيت بر آن  و طلبكاران متعلق به آن حصه مى

 .مترتب مى گردد

مال  اشكالى نيست در اينكه ضرر و خسارت وارده بر - 28مساءله 

 اينكه مضاربه مادام كه مضاربه باقى است با سود آن جبران مى شود چه

قبل از ضرر حاصل شده باشد و چه بعد از آن ،بنابراين آن چه در  سود

قبل گفتيم عامل به محض ظهور فائده مالك سهم خود از آن مى شود  مسئله

سود ملكيتى متزلزل است زيرا اگر ضررى و  اين ملكيت وى نسبت به

را از بين مى برد و اين  خسارتى پيش آيد همه سود يا بعضى از آن

وقتى به  لزل همچنان باقى است تا سود مستقر شود، و استقرار سودتز

پول آن  طور قطع حاصل مى شود كه همه مال التجاره بفروش رسيده و

 نقد شده و مضاربه به فسخ و سود تقسيم شده باشد كه بعد از آن ديگر

يعنى نقد )) جبرانى نيست ، و در استقرار آن بدون اجتماع اين سه شرط

وجوهى و اقوالى است كه اقواى از آن وجوه اين  (( تقسيم  وشدن و فسخ

استقرار حاصل مى شود هرچند كه جنس  است كه بعد از فسخ و قسمت

نقد شدن نيز حاصل بشود  نقد نشده باشد، بلكه بعيد نيست كه با فسخ و

تنها و يا به تمام  هرچند كه سود تقسيم نشده باشد بلكه تحقق استقرار بفسخ

 .  مدت گذاشته اند خالى از وجه نيست ضاربه اگر برايش شدن مدت م



همچنانكه سرمايه خسارتش در تجارت به وسيله سود جبران  - 29مساءله 

تلف شدن آن نيز با سود جبران مى شود چه اينكه تلف بعد از  مى شود

باشد و چه قبل از آن يا قبل از شروع به تجارت ، چه  جريانش در تجارت

از آن ، بنابراين اگر كاالئى را به هزار  لف شود يا مقدارىاينكه همه آن ت

دينار بوده باشد و در اين  دينار در ذمه خود بخرد و سرمايه هم هزار

قبل از پرداخت بهاى كاال آن را به دو هزار دينار  هنگام تلف شود آن گاه

دهد و هزار دينار ديگر جبران  بفروشد هزار دينار آن را بفروشنده مى

سرمايه قبل از   المال شده آن را به مالك مى پردازد، بله اگر تمامىراءس

باطل مى شود مگر آن كه تلف آن به  شروع بتجارت تلف شود مضاربه

باشد كه اگر اين  ضمان باشد و تلف كننده محكوم به پرداخت غرامتش

 . باطل نيست غرامت ممكن الوصول باشد مضاربه

قبل از   يا انفساخى رخ بدهد اگراگر در مضاربه فسخى - 30مساءله 

 شروع در تجارت و مقدمات آن باشد اشكالى پيش نمى آيد نه چيزى عايد

عامل مى شود و نه چيزى به عهده اش مى آيد، و همچنين است اگر بعد 

تجارت و نقد شدن پول و فسخ و انفساخ رخ دهد  از تمام شدن يك دوره

ى كنند و اگر نشده مالك راءس تقسيم م چون اگر ربحى عايد شده كه آن را

عامل مى شود و نه چيزى به  المال خود را بر مى دارد نه چيزى عايد

عمل و بعد از  عهده اش مى آيد، و اما اگر فسخ يا انفساخى در اثناء

قبل از حصول ربح باشد چيزى  مشغول شدن عامل به تجارت پيش آيد اگر

مستحق نيست  م كه كردهعايد عامل نمى شود اجرت آن مقدار عملى را ه

 چه اينكه فسخ از ناحيه خود او باشد يا از ناحيه مالك و يا آن كه عقد



مضاربه به علتى خود به خود منفسخ شود چيزى هم به عهده او نمى آيد، 

صورتى كه خودش در سفرى كه به اذن مالك رفته بود مضاربه  حتى در

ر از سرمايه كرده جهت ضامن مخارجى كه براى سف را فسخ كند به همين

مال مضاربه چيزى به غير از پول باشد عامل حق  نيست ، و اگر در

همچنانكه مال حق ندارد او را  ندارد بدون اذن مالك در آن تصرف كند

مال را بفروشد و نقد كند، و اگر فسخ يا انفساخ بعد  الزام كند به اينكه آن

عمل تمام  اشد كهحصول ربح رخ دهد اگر بعد از نقد شدن سرمايه ب از

قبل از  شده و ربح تقسيم مى شود و هر يك سهم خود را مى برد، و اگر

عمل مى كنند در آن جا گفتيم عامل  نقد شدن باشد طبق دستورى كه گذشت

عين نقد نشده  سهم خود از سود را به مجرد ظهورش مالك و شريك در آن

  شدند كه بعدمى باشد اگر در همين حال راضى به تقسيم شد و يا راضى

 از فروش و نقد شدن پولش تقسيم كنند كه اشكالى پيش نمى آيد، و اما اگر

عامل اصرار به فروختن آن داشت بر مالك واجب نيست تقاضاى او را 

 اگر مالك چنين تقاضائى داشت بر عامل واجب نيست بپذيرد، همچنانكه

تى مستقر مى قبول كند هرچند كه قبال گفتيم ملكيت عامل نسبت به سود وق

نقد شده باشد، چيزى كه هست اگر قبل از تقسيم خسارتى  شود كه سرمايه

از سود جبران شود لكن در سابق گفتيم  بر سرمايه وارد آيد واجب است

 . عامل چيست كه مناط در استقرار ملكيت

اگر در سرمايه ديونى بر عهده مردم باشد آيا بعد از فسخ و  - 31مساءله 

ل واجب است آن مطالبات را وصول كند يا نه ؟واجب بر عام انفساخ

 است مخصوصا در صورتى كه فسخ از ناحيه نبودنش با قواعد سازگارتر



عامل  عامل نباشد، لكن ترك احتياط سزاوار نيست مخصوصا اگر خود

وصول كند  فسخ كرده باشد و مالك از او خواسته باشد كه مطالبات را

 . اوستنزديكتر به احتياط وصول كردن 

عامل بيش از اين واجب نيست  بعد از فسخ و يا انفساخ بر - 32مساءله 

او واجب  كه براى مالك راه دريافت سرمايه اش را بازبگذارد، پس بر

مال را با اجازه مالك  نيست كه سرمايه را به مالك برساند حتى اگر

ده فرستا بشهرى ديگر غير شهر وى فرستاده باشد، بله اگر بدون اذن او

واجب است بر عامل كه آن را به مالك برگرداند حتى اگر مستلزم دادن 

 .باشد بايد اجرت را بدهد و مال را به صاحبش برساند اجرتى

اگر مضاربه فاسد واقع شود همه سود از آن مالك مى شود  - 33مساءله 

اذنى كه به عامل براى تجارت داده در چارچوب مضاربه نباشد،  اگر

كرده از آن جا كه به حسب فرض مضاربه نيست   اى كهوگرنه معامله

مالك ، بعد از آن كه اجازه داد  معامله اى است فضولى و منوط به اجازه

جاهل به فساد باشند و چه هر  سود معامله از آن اوست چه اينكه هر دو

جاهل ، چيزى كه هست در صورت  دو عالم و چه يكى عالم و ديگرى

المثل عملى است كه انجام داده حال چه   اجرةجهل عامل به فساد مستحق

جاهل بلكه در صورتى هم كه عامل آگاه  اينكه مالك عالم بوده باشد يا

نيست ، البته اين در  بفساد بوده باشد استحقاق اجرتش خالى از وجه

حاصل شده بفرض كه مضاربه  صورتى است كه سهم عمل از ربحى كه

بيشتر باشد كه او در هر دو فرض علم المثل يا  صحيح بود برابر با اجرة

المثل را مستحق است ، و اما اگر مضاربه هيچ  و جهلش همان اجرت



عامل كمتر از اجرت المثل عمل او باشد،  سودى نياورد و اگر آورده سهم

مستحق چيزى نباشد و  بعيد نيست كه در صورت بى بهره بودن تجارت

ل مستحق همان سود المث در صورت كمتر بودن سهم سودش از اجرت

مالك  كمتر باشد، واما در صورت جهلش به فساد احتياط آن است كه با

حال عامل ضامن  مصالحه كنند بلكه اين احتياط مطلقا ترك نشود و در هر

 تلف و نقصى كه بر راءس المال وارد آيد نيست ، بله بنابر اقوى ضامن

هل به فساد جا مخارجى كه در سفر براى خود مى كند هست هرچند كه

 .باشد

اگر كسى با مال غير بدون اينكه وكالت يا واليت نسبت به او  - 34مساءله 

باشد مضاربه كند اين مضاربه فضولى است ، اگر مالك اجازه دهد  داشته

واقع مى شود و خسارتى اگر وارد شد بر او است و اگر  مضاربه براى او

دارند تقسيم مى شود، عامل طبق قرارى كه  سودى به دست آمد بين او و

رد قبل از آن باشد كه  و اگر اجازه نداد و فضولى را رد كرد اگر اين

مال خود را از او مطالبه مى كند و بر  عامل با او معامله اى كرده باشد

مال تلف يا معيوب شود  عامل واجب است آن را به وى رد كند و اگر

عامل اگر به فضولى  مالك مى تواند هم به فضولى مراجعه كند و هم به

عامل مراجعه كند و اگر مالك به  مراجعه كرد ديگر فضولى نمى تواند به

عامل به فضولى مراجعه مى   را گرفت عامل مراجعه كرد و خسارتش 

عامل اطالع نداشته باشد كه مضاربه فضولى  كند البته اين زمانى است كه

است كه مال در يك از آن دو  است و اما اگر بداند قرار ضمان بر هر

يعنى  دستش تلف و يا معيوب شده در نتيجه مفروض به عكس مى شود



 اگر مالك به عامل رجوع كرد به فضولى رجوع نمى كند ولى اگر مالك

عامل رجوع مى  بفضولى مراجعه كرد و خسارتش را گرفت فضولى به

عامل ضراب با  كند و اگر رد مالك مضاربه فضولى را بعد از آن بود كه

اصل مضاربه فضولى   مال معامله اى انجام داده آن معامله نيز مانندآن

از او  است اگر مالك اجازه كرد معامله براى او واقع مى شود و همه سود

و همه خسارت نيز از كيسه اوست و اگر آن معامله را رد كرد درباره 

اش بهر يك از عامل و مضارب فضولى مى تواند مراجعه  گرفتن سرمايه

و مالك اينكار را هم مى تواند بكند كه  همچنانكه در تلف آن گذشتكند 

ديد زيان آور است  اگر ديد معامله سودآور است آن را اجاره كند و اگر

 رد كند و مصلحت خود را مالحظه كند اگر ديد فائده دارد امضاء كند و

 اگر نه رد كند، اين حال مالك با هر يك از عامل و مضارب بود و اما

 عامل با مضارب ؟اگر عامل هيچ عملى را انجام نداده و تجارتى حال

نيست و همچنين اگر عمل كرده و آگاه از اين  نكرده كه مستحق چيزى

مال مالك غير مضارب است ، و اما اگر كارى انجام داده ولى  بوده كه

مال ملك غير است بى خبر بوده مستحق اجرة المثل عملش  نسبت به اينكه

 .بگيرد  بايد از مضاربمى باشد كه

تحويل گرفت ديگر نمى تواند  اگر عامل سرمايه را از مالك - 35مساءله 

معطل  تعطيل نموده آن را به مدتى كه عادة سرمايه را تجارت با آن را

نمى گذارد، و اگر تاءخير انداخت سست عنصر و مسامحه كار شمرده مى 

مايه تلف شود ضامن آن نگه ندارد، كه اگر چنين كند و سر شود نزد خود

اصل مال حق مطالبه چيز ديگر از او را ندارد  است ، لكن مالك غير از



كه در صورت تجارت كردن  يعنى نمى تواند بگويد سود سرمايه مرا

 . عايدم مى شد به من بده

اگر به اذن مالك جنسى را نسية خريدارى كند بدهكاريش در  - 36مساءله 

عامل ،   دارد هم به وى رجوع كند و هم بهاست و طلبكار حق ذمه مالك

خصوصا در جائى كه عامل جاهل به حال بوده و چون طلبكار رجوع 

عامل عامل به مالك رجوع مى كند، و اگر طلبكار اطالع نداشته  كرد به

او را براى غير خريده بحسب ظاهر متعين  باشد از اينكه خريدار جنس

رچند كه به حسب واقع بتواند به عامل رجوع كند ه اين است كه تنها به

 .مالك هم رجوع كند

اگر مالك با عامل بر سر پانصد تومان مثال مضاربه كند و  - 37مساءله 

به او تحويل دهد و او با آن تجارت كند و در اثناء تجارت پانصد  مبلغ را

تحويل دهد براى مضاربه ، ظاهر اين است كه دو  تومان ديگر به او

در يكى از دو تجارت به وسيله نفع  فته بهمين جهت ضررمضاربه انجام يا

اول بر سر هزار تومان  تجارت ديگر جبران نمى شود، و اما اگر از

مشغول تجارت بشود سپس  مضاربه كند و پانصد تومان آن را بدهد و او

در نتيجه خسارت  پانصد تومان ديگر به او برساند يك مضاربه انجام يافته

 .ى جبران مى شودهر يك با سود ديگر

اگر راءس المال مشترك بين دو نفر باشد و هر دو مالك با  - 38مساءله 

مضاربه كنند آن گاه يكى از آن دو شريك مضاربه را فسخ كند   شخص

فسخ مى شود، و اما نسبت به سهم ديگرى آيا  تنها نسبت به سهم او

 . محل اشكال است مضاربه باقى است يا آن هم منفسخ مى شود



المال نزاع كند و هيچ  اگر مالك با عامل در مقدار راءس - 39مساءله 

قول عامل مقدم است ، حال چه اينكه مال موجود  كدام شاهدى نداشته باشند

عامل درآمده باشد البته اين مقدم بودن قول  باشد و يا تلف شده بضمانت

 سهم عامل از سود نباشد عامل در جائى است كه برگشت نزاع بمقدار

 . تفصيل هست وگرنه مسئله قابل

اگر عامل ادعاء كند كه سرمايه تلف شده و يا ادعاء كند كه  - 40مساءله 

ضرر كرده و يا مطالباتش وصول نشده و فرضا تلف و ضرر و  تجارتش

وصول مطالبات بدون ضمانت او بوده ولى مالك ادعاى خالف آن كند  عدم

 .  استنباشد قول عامل مقدم و از هيچ طرف بينه

اگر درباره مقدار سود اختالف كنند و بينه اى در هيچ طرف  - 41مساءله 

قول عامل مقدم است ، چه اينكه در اصل به دست آمدن سود  نباشد

حال چنين است اگر عامل بگويد من  اختالف كنند و يا در مقدار آن بلكه

غ معادل همان مبل مثال هزار تومان سود برده ام لكن در تجارت بعدى

 . ضرر كرده ام

عامل اختالف كنند مثال  اگر مالك و عامل در مقدار سهم - 42مساءله 

ثلث  عامل بگويد قرار بود نصف سود از من باشد و مالك بگويد قرار بر

قول مالك مقدم  بود و بينه اى هم از هيچ يك از دو طرف در بين نباشد

 . است

 آيد و مالك ادعا كند اين مال وارد اگر تلف و يا خسارتى بر - 43مساءله 

سهل انگارى عامل در حفظ آن بوده و بينه اى هم  به خاطر خيانت يا

قول عامل مقدم است ، و همچنين اگر مالك عليه او ادعاء كند كه  نباشد



مخالت نموده و يا ادعا كند شرطى را كه  عليه او شرطى كرده و او

د كه من شرط كرده عمل نكرده ، مثل اينكه ادعا كن معترف به آن است

كرده و عامل منكر اصل اين  بودم فالن جنس را نخرد و او خريد و ضرر

بله اگر .باشد اشتراط باشد و يا اگر معترف به آن است منكر مخالفت با آن

عامل نمى تواند بدون اذن مالك انجام  اختالفشان در عملى باشد كه شرعا

برده و يا جنس را نسية  سفردهد مثل اينكه مالك ادعاء كند سرمايه را به 

عامل  داده و در نتيجه سرمايه تلف شده و يا تجارت ضرر كرده ولى

 ادعاء كند كه اين كارها را به اذن مالك انجام داده و مالك منكر آن باشد

 . قول مالك مقدم است

اگر عامل ادعا كند كه سرمايه را به مالك رد كرده و مالك  - 44مساءله 

 . ل منكر مقدم استباشد قو منكر آن

اگر عامل مال التجاره اى را بخرد و همينكه احساس كرد  - 45مساءله 

نيست ادعا كند كه من اين را براى خودم خريده ام و مالك  معامله سودمند

خريده اى و يا عامل چون ديد كاال ضرر  ادعا كرد كه خير براى قراض

و مالك ادعاء كند كه  مى كند ادعاء كرد كه من اين را براى قراض خريدم

 . عامل با سوگند او قبول است براى خودت خريده اى قول

اگر تلف يا خسارتى پيش آيد مالك ادعاء كند كه من سرمايه  - 46مساءله 

 داده اى - مضاربه -تو قرض داده ام و عامل ادعا كند كه قراض  را به

ت يعنى هر احتمال هست يكى اينكه بگوئيم مورد تداعى اس ، در اينجا دو

نتيجه بايد مالك عامل را قسم دهد و عامل  يك ادعائى جداگانه دارد، در

احتمال هست قول عامل مقدم باشد چون برگشت تداعى آن دو  مالك را و



عامل مدعى آن است كه ضامن تلف نيست و مالك  بيك دعوى است كه

آيد مالك ادعا كند كه با  مدعى ضمان آن است ، و اگر سودى به دست

داده   كرده و عامل ادعا كند كه سرمايه را به عنوان قرض عامل قراض 

 اينجا نيز به لحاظ ظاهر كالمشان) در نتيجه مالك از سود سهم نمى برد(

احتمال تداعى و تحالف هست و هم به لحاظ برگشت دو كالم به يك ادعاء 

 احتمال آن هست كه قول مالك مقدم باشد و شايد در هر صورت و انكار،

 .احتمال دوم به نظر نزديكتر باشد

اول   كه در-اگر مالك ادعا كند كه مال را بعنوان بضاعت  - 47مساءله 

  بعامل داده و عامل مستحق چيزى از سود نيست و-كتاب معنايش گذشت 

عامل ادعاء كند كه به عنوان مضاربه داده و در سود سهيم است على 

مال را به  و بايد قسم بخورد كهقول مالك با سوگندش مقدم است  الظاهر

 عنوان مضاربه نداده آن گاه همه سود را اگر سودى باشد مى برد و

 . احتمال تحالف در اينجا ضعيف است

عمل تجارت با سرمايه اى و  جائز است جعاله كردن بر - 48مساءله 

اگر : جعل آن قرار دادن به اينكه جاعل بگويد قسمتى از سود تجارت را

بدست آورى نصف سود را به تو  مايه من تجارت كنى و سودىبا اين سر

مال تو باشد، و اين معامله جعاله است كه فايده  مى دهم و يا ثلث آن

مضاربه هست در آن نيست يعنى  مضاربه را ميدهد لكن شرائطى كه در

دين و منفعت نيز  ديگر الزم نيست سرمايه حتى نقدينه باشد بلكه با جنس

 . جائز است

پدر و جد مى توانند با مال صغير مضاربه كنند البته در  - 49ءله مسا



كه مفسده نداشته باشد ولى عالوه بر مفسده نداشتن ، اين احتياط  صورتى

مصلحت را هم بكنند، و همچنين جائز است مضاربه  ترك نشود كه رعايت

مال صغير براى قيم شرعى چون وصى و حاكم شرعى البته به  دادن

تلف شدن مال بوده و مالحظه و مصلحت او را  من ازشرطى كه اي

وصى ثلث ميت است كه آن ثلث را  بنمايند، بلكه جائز است براى كسى كه

شده بدهد البته چنانچه  به عنوان مضاربه در مصارفى كه براى ثلث معين

 .كرده باشد ميت وصيت به آن كرده باشد يا امر ثلث را كال به او واگذار

ر عامل از دنيا برود و مال مضاربه نزد او باشد اگر اگ - 50مساءله 

آن مال عينا در تركه وى موجود است كه اشكالى پيش نمى  ورثه بدانند

دارند لكن به طور يقين نمى دانند چيست  آيد، و اما اگر يقين به وجود آن

اموال  مال مضاربه مخلوط با مال خود عامل شده و يا با به اين معنا كه

مال مضاربه  زد او بوده از قبيل امانت ها يا اجناس ديگران وديگرى كه ن

با آن ها مشتبه شده باشد با چنين ارثى همان معامله مى شود كه با 

از موارد اشتباه اموال متعدد مى شود، حال آيا عالج كار با بكار  نظائرش

كردن مصالحه بين صاحبان اموال است ، و يا  بستن قرعه و يا برقرار

ال است بر اساس نسبتى كه با هم دارند؟وجوهى است كه رجوع به م تقسيم

برقرار كردن مصالحه احوط آنها است ، بله اگر ميت  قرعه اقوى آنه و

مال مضاربه اى نزدش بوده كه عين آن مشخص  هم طلبكارانى دارد و هم

 .مال مانند ساير اموال متعلق حق همه طلبكاران مى شود نيست آن

جنس و مقدار مال را بدانند ولى مشتبه شده با مالى كه همچنين است اگر 

بوده حال يا ملك خودش بوده يا از غير كه اگر  از همان جنس نزد ميت



مال ممزوج بهم نشده باشد اقوى آن است كه در اينجا نيز قرعه  اين دو

صورتى كه از نظر خوبى و بدى آن مختلف  بكار رود مخصوصا در

مال مشترك بين صاحبان آنها  باشد مجموع دوباشند، و اگر ممزوج شده 

 .مى شود كه به نسبت سهمشان بين آنها تقسيم مى شود

احتمال دهند شايد  و اگر بدانند كه مال مضاربه در بين اموال ميت نيست و

تلف شده  آن را به صاحبش برگردانده و يا بدون تفريط او يا تفريط غير او

ن نمى شود و همه اموالش متعلق ظاهر اين است كه ميت محكوم به ضما

مال  است ، آن جا هم كه چنين عملى ندارند بلكه احتمال بقاء آن ورثه او

را در بين اموال ميت بدهند همين حكم را دارد و اگر ورثه بدانند كه 

مال مضاربه قبل از مرگ عامل داخل در اجناس باقيمانده بعد  مقدارى از

نوز هم باقى است و يا عامل آن را قبل آن ه از مرگش بوده ولى ندانند كه

محل اشكال است ، هرچند كه حكم  از مرگش بمالك رد كرده و يا تلف شده

اموال او خالى از قوت نيست و نزديكتر به احتياط اين  به ارث بودن همه

يا اشخاصى قاصر نباشند آن مقدار از  است كه اگر در بين ورثه شخصى

 .سانندمال ميت خارج نموده بصاحبش بر
 
 
 

  كتاب شركت

شركت عبارت است از اينكه يك چيزى متعلق به دو نفر يا بيشتر باشد، و 

عين است يا در دين و يا در منفعت و يا در حق ، و  اين شركت يا در

است كه نتيجه اش انتقال  سبب شركت گاهى ارث است و گاهى عقدى



يا آن   اجاره كنند واست مثل اينكه دو نفر با هم مالى را بخرند و يا آن را

را به وسيله مصالحه با حقى مشترك بدست آورند، شركت دو سبب ديگر 

يكى حيازت است مثل اين كه دو نفر به : مختص به اعيان است  دارد كه

بياندازند و يا به اتفاق دلو آبى را از چاه باال  اشتراك درخت جنگلى را

ت با آبى از ديگرى مثل اينكه آبى كه از يكى اس آورند، دوم امتزاج

ممزوج شود چه اينكه اين امتزاج  ممزوج و يا سركه اين با سركه آن

كه آن را  قهرى باشد و يا عمرى و اختيار، البته سبب ديگرى هست

مال خود  تشريك مى گويند و عبارت است از اينكه شخصى را شريك در

 .كند كه اين با عقد شركت به وجهى تفاوت دارد

اج گاهى باعث شركت واقعى و حقيقى مى شود، و آن در امتز - 1مساءله 

دو مايع هم جنس به طور تام و كامل به هم مخلوط شوند  جائى است كه

و گاهى با غير متجانس مانند امتزاج  چون آب با آب و يا روغن با روغن

دو از يكديگر  روغن گردو با روغن بادام مثال كه چنين خلطى امتياز آن

عقل ذرات آن  اقع از بين مى برد هرچند كه به حسبرا عرفا به حسب و

دو از هم متمايز باشند، و اما مخلوط شدن جامدهاى آرد شده چون آرد 

اينكه آيا مخلوط شدن آنها با يكديگر باعث شركت واقعى مى شود  گندم در

محل تاءمل و اشكال است و بعيد نيست كه شركت در آن ظاهرى  يا نه

ظاهرى حكمى مى شود مانند مخلوط شدن گندم  باشد و گاهى باعث شركت

قبيل است مخلوط شدن گياهان  با گندم و جو با جو، بنابر اقوى و از همين

اختالط آن بغير  دانه دار چون خشخاش با ارزن و كنجد با كنجد، و اما با

امثال آن  جنس خود ظاهرا شركت تحقق نمى يابد و بايد از راه صلح و



امثال آن است در  مچنانكه احتياط تخلص به صلح وچاره كار را بكنند، ه

 خلط گردو با گردو و بادام با بادام و همچنين درهم و دينارشبيه بهم كه

بطورى مخلوط شده باشند كه امتيازى نمانده باشد، و اما در اختالط آن چه 

نظير جامه هاى شبيه بهم و گوسفندان و امثال آن شركت  كه قيمى است

ظاهرا و عالج در آنها با قرعه است و يا   نه واقعا و نهتحقق نمى يابد،

 . مصالحه

مال  جائز نيست بعضى از شركاء بدون رضايت بقيه در - 2مساءله 

اشتراكى تصرف كنند، حتى اگر يكى از دو شريك به ديگرى اجازه 

او نمى تواند بدون اذن ماءذون در آن مال تصرف نمايد،  تصرف دهد خود

كم و كيف به آن تصرف كه اذن آذن  جب است از نظربر ماءذون هم وا

اذن در : اطالق عبارت  شامل آن مى شود اكتفاء كند، بله البته در صورت

 هر تصرفى اذان در لوازم آن نيز هست ، كه اين لوازم در موارد مختلف

اختالف دارد و بايد موارد را لحاظ كرد زيرا بسا مى شود كه اذن آذن 

خانه اشتراكى سكونت كند شامل سكونت زن و فرزند  بشريك به اينكه در

معمول  شامل آمد و شد دوستان او و ميهمانانش به مقدار او نيز بشود بلكه

مى شود كه در اين صورت همه اين تصرفات جائز است ، مگر آنكه 

و يا بعضى از آن لوازم را نفى كند كه معيار همان  عبارت آذن همه

 . عبارت است

همانطور كه به معناى باال اطالق مى شود و  (( شركت)) لمهك - 3مساءله 

عبارت بود از اينكه يك چيز ملك دو نفر يا بيشتر باشد، بر معنائى  آن معنا

شود و آن عبارت است از عقد بستن دو نفر يا بيشتر  ديگر نيز اطالق مى



مال مشترك كه اين قسم شركت را  با) مثال خريد خانه اى (بر معامله اى 

براى شركاء جائز  ركت عقدى و اكتسابى مى نامند، و ثمره آن اين استش

خانه  مثال آن(باشد تصرف در آن مال مشترك به اينكه با آن تكسب كنند 

و زيان و سودش به نسبت سرمايه اى كه گذاشته اند بين ) را اجاره دهند

تقسيم شود، و عقد شركت محتاج به ايجاب و قبول به اينكه يا  آن ها

شريك من : و يا يكى به ديگرى بگويد) هم شريكيم   با-اشتركنا : (گويندب

قبول كردم و بعيد نيست كه معاطاة در آن جريان  باش ديگرى هم بگويد

مال خود را روى هم بريزند به اين قصد كه شريك باشند و با  يابد به اينكه

 .آن كسب كنند

ود مالى معتبر بوده در شركت عقد همه آن شرايطى كه در عق - 4مساءله 

قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به  معتبر است از

 . خاطر ورشكستگى و سفاهت

اموال چه نقدينه و چه  شركت عقدى صحيح نيست جز در - 5مساءله 

اعمال كه آن را   كه آن را شركت عنان مى گويند، و اما شركت در جنس 

ست ، و شركت در ابدان به اين است شركت در ابدان مى نامند صحيح ني

دو نفر با هم عقد به بندند كه اجرة عملشان مشترك بين آن دو باشد چه  كه

يك نوع باشد چون دو نفر خياط و يا مختلف باشد چون  اينكه عملشان از

، و از همين قسم است اينكه دو نفر  شركت بدنى يك خياط با يك نساج

كنند بين آن دو   كه هرچه هيزم جمع مىهيزم جمع كن با هم عقد به بندند

 مشترك باشد كه اينگونه شركتها صحيح نيست و بصرف اين قرارداد

شركتى بين آن دو تحقق نمى يابد، بلكه هر يك از آن دو مالك همه اجرت 



چيزى است كه حيازت كرده ، بله اگر يكى از آن دو  خويش و مالك آن

تا دو سال را مصالحه كند با  نصف منفعت خود در مدت كسبش و يا مثال

قبول  نصف منفعت ديگرى دراين مدت و آن ديگرى هم اين مصالحه را

كند صحيح است ، آن وقت هر يك از آندو شريك اجرت و حيازت ديگرى 

، و همچنين شركت حاصل مى شود اگر يكى از آن دو  در آن مدت هست

 كند منتهى در آن مدت مصالحه نصف منافع خود را با درآمدهاى ديگرى

مثل يك دينار و طرف مقابل هم همين كار را بكند  در مقابل عوضى يعنى

يكى .مصالحه كند بيك دينار يعنى نصف درآمدهاى ديگرى در آن مدت را

نيست ، و  ديگر از شركتهاى نامشروع شركت در وجوه است كه صحيح

 :مشهورترين معناى آن به طورى كه ديگران حكايت كرده اند اين است 

و آبرومند در بين مردم و تهى دست از مال عقد شركت با  دو نفر موجه

كاالئى را نسيه و در ذمه بفالن مدت بخرند و  يكديگر به بندند كه هر يك

بفروشند و بهاى آن را بپردازند  اين دو كاال مشترك بين آن دو باشد سپس

ح شركت صحي هرچه سود باقى ماند بين آن دو تقسيم شود، و اينگونه

نيست و چنانچه بخواهند صورت شرعى به آن بدهند راهش اين است كه 

ديگرى را وكيل كند در اينكه آن چه مى خرد براى دو نفر و در  هريك

سود و زيان اين دو معامله مشترك است بين  ذمه دو نفر بخرد و در نتيجه

مضاربه است ، و آن اين  يكى ديگر از شركتهاى ناصحيح شركت.هردو

عايد يكى  دو نفر عقد مى بندند بر اينكه هر درآمدى و سودى كهاست كه 

شد ديگرى هم شريك او باشد چه از راه تجارت باشد يا زراعت يا خريد 

فروش يا ارث يا وصيت يا غير اينها و همچنين هر ضرر و غرامتى  و



آن دو مشترك باشد، بنا بر آن چه گذشت شركت  كه متوجه يكى شد بين

 . صر شد در شركت عنانعقديه صحيح منح

عمل  اگردو نفر در يك عقد خود را اجاره دهند براى انجام يك - 6مساءله 

معين اجرتى كه مى گيرند مشترك بين آن دو است ، و همچنين است اگر 

از مباحات را حيازت كنند، مثال با هم درختى را بكنند  هر دو با هم چيزى

ه بيرون آورند كه مشترك بين از چا و يا آبى را با يك ظرف و به يكبار

باطل باشد  آن دو است ، و اين شركت از باب شركت ابدان نيست تا

اجرتى هم كه از عمل آب كشى و نيز آن چه را با هم حيازت مى كنند 

آن دو است كه به نسبت عملشان بين آنها تقسيم مى شود، و  مشترك بين

 .الحه كننداحتياط آن است كه مص اگر نسبت عملشان معلوم نشود

قبل از عقد يا بعد از  در عقد شركت عنانى شرط است اينكه - 7مساءله 

 آن سرمايه كه از هر دو است با هم ممزوج شود مزجى كه ديگر اين از

پول باشد و يا جنس ،  آن تشخيص داده نشود، حال چه اينكه سرمايه آن دو

ات و حاصل بشود چون مايع چيزى باشد كه بصرف امتزاج شركت قهرى

اجناس  يا نشود چون امتزاج درهم با دينار، مثلى باشند يا قيمى و در

مختلفى كه امتزاج رافع تمييز در آنها جريان ندارد، احتياط آن است كه 

مال  حصول شركت به يكى از اسباب شركت توسل جويند و اما اگر براى

ر آن قبل از ايقاع عقد مشترك بوده مثال موروث بوده ايقاع عقد شركت ب

فايده اين عقد اين است كه در مثل چنين مالى طرفين به  كافى است ، و

 .يكديگر اذن در تجارت را داده اند

عقد شركت خودش و اطالقش مجوز اين نيست كه هر يك از  - 8مساءله 



مال ديگرى تصرف كند و با آن تكسب كند مگر آنكه قرينه  دو شريك در

 د، مثل آن جائى كه قبل از عقد شركتداللت كن اى حالى و يا لفظى بر آن

حاصل بوده و بر چنين مالى عقد شركت به بندند و در جائى كه چنين 

نباشد ناچار بايد هريك از ديگرى اذن تصرف بگيرد و در  داللتى دربين

صاحب مال متبع است ، و اگر در عقد شرط  حدود و اندازه تصرف اذن

اشد همان شرط متبع است و بايد عمل از يكى باشد يا از هر دو ب كنند كه

حيث عامل بوده و اما از حيث عمل و تكسب  طبق آن رفتار كرد، اين از

عامل با سرمايه مشترك هر رشته كسبى  در صورتى كه اذن مطلق باشد

عامل در مضاربه ، و اگر  كه مصلحت بداند مى تواند انتخاب كند مانند

گوسفند ياطعام   نظير خريدنمطلق نباشد و رشته خاصى را قيد كرده باشند

 و فروختن آن و ياخريد و فروش قماش يا غير آن بايد به همان اكتفاء

 .نشود و سرمايه اشتراكى را بكارى ديگر نزند

وكيل و عامل شريك  از آن جا كه هر يك از دو شريك حكم - 9مساءله 

خاص  ديگررا دارد وقتى عقد شركت بستند براى مطلق تكسب و يا تكسبى

عامل نمى تواند  يد در آن رشته كسب به مقدار متعارف اكتفاء شود، پسبا

فروشى و  نسيه بفروشد يا سرمايه را با خود به سفر ببرد مگر آن كه نسيه

نيز همراه بردن سرمايه در سفر متعارف باشد، كه البته موارد مختلف 

در تصرفهاى غيرمتعارف احتياج به اذن خاص دارد و براى هر  است و

از نظر اينكه چه جنسى را معامله كند و از چه   همه تصرفهاى متعارفدو

امثال ذلك جائز است ، بله اگر جنس  كسى بخرد و به چه كسى بفروشد و

به اذن شريك ، و  خاصى را معين كرده باشند مخالفت جائز نيست مگر



اگر از آن چه معين كرده اند و يا از آن چه كه متعارف است تجاوز كند 

 . ارت ضرر كند و يا مال تلف شود ضامن خسارت و تلف آن استتج و

اگر مطلق و بدون قيد و شركتى منعقد شود اقتضاء دارد كه  - 10مساءله 

زيان متوجه هر دو شريك به نسبت مال آنها بشود، اگر مالشان  سود و

را برابر ببرند و اگر برابر نيست طبق نسبت  برابر است سود و زيان

حال چه اينكه عمل از يكى باشديا از هر دو و  قسيم كنند،سرمايه شان ت

باشد يا يكى بيشتر از  اگر از هر دو است چه اينكه كارشان مساوى

سرمايه سود  و اگر در ضمن عقد شرط كنند كه با تساوى.ديگرى باشد

است  يكى بيش از ديگرى باشد و يا شرط كند به اينكه سرمايه يكى بيشتر

عامل   در هر دو شرط اگر آن كه بيشتر سود مى بردسود را برابر ببرند

اشكال شرط صحيح است ، و  باشد و يا كارش بيشتر از ديگرى باشد بدون

عامل نيست و يا  اما اگر سهم بيشتر از سود را براى كسى قرار دهند كه

اگر هست عملش بيشتر از عمل ديگرى نيست در صحت عقد و شرط 

 حت عقد و بطالن شرط اقوى است كهبطالن هر دو و يا ص هردو و يا

 . قول اول اقوى است

كسى كه طرف دو شريك عامل در تجارت شده امين است ،  - 11مساءله 

اگر سرمايه تلف شود او ضامن نيست مگر آن كه تعدى يا  به اين معنا كه

امين ادعا كند كه سرمايه تلف شده قولش قبول  كوتاهى كرده باشد و اگر

ول او پذيرفته است اگر شريك عليه او ادعا كند كه تو ق است ، و همچنين

سرمايه كوتاهى نموده اى و او منكر تعدى و  تعددى كرده اى و يا در حفظ

 .تفريط باشد



عقد شركت از هر دو طرف جائز است ، در نتيجه هر يك  - 12مساءله 

را فسخ كند منفسخ مى شود، و على الظاهر در شركت  از آن دو طرف آن

صل شركت با فسخ باطل مى شود و اما در شركتهاى قهرى چون ا عقدى

با گردوى بادام اين با بادام آن درهم اين با درهم  ممزوج شدن گردوى اين

 بخواهند شركت را بهم بزنند، بايد هر كسى آن و دينار اين با دينار آن اگر

و چون ممكن نيست راه چاره مصالحه .مال خود را از ديگرى جدا كند

مرگ يكى از دو شريك و يا جنون او و يا   همچنين شركت بااست و

سفاهتش بهم مى خورد و بعيد  بيهوش شدن او و نيز با ورشكستگى و يا

اصل شركت در همه اين صور باقى مى ماند لكن شريك  نيست كه بگوئيم

 .مال مشترك تصرف كند ديگر نمى تواند در آن

 كنند باعث آن نمى شود اگر براى شركت خود مدتى معين - 13مساءله 

آن مدت الزم شود، بلكه همچنان عقدى است جائز و هريك  كه شركت در

قبل از تمام شدن مدت آن را فسخ كنند، مگر آن كه  از طرفين مى تواند

كه شركت خود را فسخ نكنند كه  در ضمن عقد الزمى شرط كرده باشند

 در ضمن همچنين در اين صورت وفاى به آن شرط واجب است بلكه و

 عقدى جائز كه مادام آن عقد جائز باقى است و فسخ نشده وفاى به آن

 . شرط واجب است

باطل انجام شده معامالتى كه  اگر معلوم شود كه عقد شركت - 14مساءله 

كه اذن در  قبل از علم به بطالن واقع شده محكوم به صحت است مگر آن

 ند اذنى باشد مقيد بهتصرفى كه در هنگام انعقاد شركت به يكديگر داد

شركتى كه با عقد صورت بگيرد و يا عقد آن صحيح باشد و يا در غير 



عقد شركتى مى بسته اند قيد صحت عقد را ذكر مى  اينصورت عقد هر

از آن دو تجارتى مستقل كرده  كردند البته اين زمانى است كه هر يك

هيچ اشكالى  نباشند، و اما اگر باتفاق معامله اى كرده باشند در صحت آ

نيست و بنابر صحيح بودن معامالت قبلى سود و زيان آنها به نسبت 

المثل عمل  هر يك تقسيم مى شود و هريك از آن دو مستحق اجرت سرمايه

 .خود نسبت به سرمايه ديگرى از ديگرى مى باشد

  گفتار در قسمت

قسمت عبارت است از معين كردن سهم تك تك شركاء به معناى معين 

واقع معين نيست ، نه به معناى تشخيص چيزى   چيزى كه به حسبكردن

معلوم و معين است و اين  كه به حسب ظاهر نامعلوم و به حسب واقع

و  قسمت نه بيع است و نه هيچ معاوضه اى به همين جهت نه خيار مجلس

خيار حيوان كه از خصائص بيع است در آن جارى است و نه رباء در آن 

 . ربارا نسبت به همه معاوضات تعميم دهيم هراه دارد هرچند ك

تعديل كرد، و تعديل  در قسمت الزم است ميانه سهام شركاء - 1مساءله 

تعديل و  يكى قسمت افراز، و يكى قسمت: سهام به چند طريق ممكن است 

يكى هم قسمت رد، قسمت افراز مخصوص مثليات است چون حبوب و 

 ا كه به حسب اجزاء آن به وسيلهسركه و شير و امثال اينه روغن ها و

كيل و وزن و يا شمردن و يا مساحت تقسيم مى شود و نيز در بعضى از 

االجزاء مانند يكطاقه از قماش و يك قطعه زمين بايد  قيمى هاى متساوى

قسمت تعديل مخصوص بسيارى از  كه قيمت اجزاء آن برابر باشد و

گوسفندان و  ند مانندكاالهاى قيمى است كه اجزاء آن برابر هم نيست



 كشتزارها و درختان كه بايد به حسب قيمت بين ابعاض آن برابرى برقرار

نمود مثال اگر دو نفر در سه گوسفند شريكند گوسفندان را قيمت كنند كه 

شود قيمت يك گوسفند برابر قيمت دو گوسفند بشود در نتيجه  چه بسا مى

م شريك ديگر بشود، و شريك و دو گوسفند ديگر سه يك گوسفند سهم يك

از كاالهاى قيمتى است كه ابعاض آن   بعضى ديگر قسمت رد مخصوص 

ديگرى مابه التفاوت بپردازد  با هم برابر نمى شوند و ناچار بايد يكى به

يكى پنج دينار و  مثل جائى كه دو نفر در دو گوسفند شريك باشند كه قيمت

و  ينار و سهم هر يك چهارقيمت ديگرى چهار دينار باشد بهاى هر دو نه د

نيم دينار است در نتيجه آن كه گوسفند پنج دينارى را مى برد بايد نيم 

 .ديگرى بپردازد دينار به

ظاهرا جريان قسمت رد در همه صور شركت كه تقسيم پذير  - 2مساءله 

است حتى در مثلياتى كه از يك جنسند، به اين صورت كه  باشد ممكن

تقسيم مى كنند و آن كسى كه زيادتر را  متساوىهمان جنس واحد را غير 

پول مى دهد و نقص آن را  مى برد به ديگرى كه كمتر از حق خود برده

گوسفند باشد  با پول جبران مى كند، و همچنين در جائى كه شركت در سه

 كه قيمت يكى از آنها برابر قيمت دوراءس ديگر است به اينكه گوسفند

و به يك شريك بدهند و يكى ديگر به شريك گرانتر را با يكى از آن د

اولى كمبود دومى را با پول جبران كند و بدين ترتيب در همه  ديگر سپس

عمل شود به خالف قسمت تعديل كه در بعضى از صور جارى نمى  صور

مثال اول ، همچنانكه قسمت افراز در بعضى از صور امكان  شود مانند

د كه در تقسيم يك شركت هر سه مثال دوم ، گاهى مى شو ندارد مانند



معادل با  مثل اينكه دو نفر در يك وزنه گندم كه قيمتش صورت جريان يابد

ده درهم است و در يك وزنه جو كه قيمتش برابر پنج درهم است و در يك 

 پانزده درهم است شريك باشند اگر هر سه جنس را  نخود كه قيمتش  وزنه

رده اند و اگر گندم و جو را به يك افراز تقسيم ك تقسيم كنند با قسمت

دهند با قسمت تعديل تقسيم كرده اند و  شريك و نخود را به شريك ديگر

پنج درهم كه از او گرفته  اگر نخود و جو را به يكى بدهند و گندم را با

اشكالى نيست كه در  باشند به ديگرى بدهند با قسمت رد تقسيم كرده اند، و

 سه نحو قسمت صحيح است اال قسمت ردصورت راضى بودن آن دو هر 

با امكان آن دو نحو ديگر كه مورد اشكال است بلكه ظاهرا صحيح نباشد، 

كار را با مصالحه اى كه فايده قسمت رد را داشته باشد انجام  بلكه اگر اين

به اين معنا كه صاحب نخود و جو به صاحب گندم (اشكال ندارد  دهند

 در گندم دارم به حقى كه تو در نخود و حقى را كه بگويد مصالحه كردم

 .(قبول كند جو دارى و او هم

در قسمت اين شرط معتبر نيست كه مقدار سهام را معلوم كنند  - 3مساءله 

به هرشريكى چند كيلو رسيده پس اگر سه نفر در خرمنى  و بفهمند مثال

وم معلوم نيست و آن را با پيمانه اى كه معل گندم شريك باشد كه وزن آن

مساوى تقسيم كنند كافى است ،  نباشد چند كيلو گندم مى گيرد به سه قسمت

باشد و آن را با  و نيز اگر عرصه زمينى متساوى االجزاء ملك سه نفر

تقسيم  چوب و يا طنابى كه معلوم نيست چند متر است به سه قسمت برابر

 . كنند صحيح است هرچند كه نفهمند كه به هر يك چند متر رسيده

مال مشترك را  اگر يكى از دو شريك از شريكش بخواهد كه - 4ساءله م



به يكى از اقسام تقسيم كند اگر قسمت رد را بخواهد و يا تقسيم باعث 

شريكش باشد شريكش حق امتناع دارد و مجبور به قسمت نمى شود  ضرر

حاصل شود، و اين نحو قسمت قسمت تراضى مى باشد  بلكه بايد رضايتش

نخواهد و تقسيم باعث ضرر شريكش  ئى كه قسمت رد رابه خالف جا

قبول مى شود و اين قسم تقسيم را قسمت  نباشد كه شريك او مجبور به

حال اگر مال مشترك مالى باشد كه بيش از يك قسيم  اجبار مى گويند،

  در آن ممكن است يا تعديل اشكالى پيش  تقسيم نمى پذيرد يا قسمت افراز

مى پذيرد حال اگر شريك   مالى باشد كه هر دو قسم رانمى آيد، و اما اگر

قبول مى شود به  قسمت افراز را پيشنهاد كند شريك ممتنعش مجبور به

قبول نمى  خالف اينكه قسمت تعديل را طلب كند كه شريكش مجبور به

 شود، بنابراين اگر دو نفردر انواعى كاالى متساوى االجزاء شريك باشند

رما و مويز آن گاه يكى از ديگرى بخواهد كه تك تك مانند گندم و جو و خ

طور قسمت افراز تقسيم كند او نمى تواند امتناع بورزد و  آن كاالها را به

، و اگر از او بخواهد به نحو قسمت  حاكم مجبورش مى كند به قسمت

قبول نكند و حاكم مجبور به  تعديل به حسب قيمت تقسيم كند مى تواند

يا دو خانه يا   همچنين اگر بين دو شريك دو قطعه زمين نمى كند و قبولش 

دو مغازه مشترك باشد و يكى از ديگرى بخواهد كه هر يك از آن دو 

تقسيم شود اگر آن ديگرى امتناع بورزد اجبارش مى كنند ولى اگر  عليحده

تعديل قسمت شود شريكش مجبور به قبول نمى شود، بله  بخواهد به نحو

 مستلزم ضرر شريك باشد و تقسيمش به نحو عليحدهاگر قسمت كردن آن 

تعديل ضررى نداشته باشد ممتنع از قسمت تعديل مجبور مى شود و از 



 .اول مجبور نمى شود قسمت به نحو

اگر دو نفر در خانه اى دو طبقه شريك باشند و قسمت آن به  - 5مساءله 

سهمش از يعنى به نحوى كه به هر يك از دو شريك به مقدار  نحو افراز

باشد، و به نحو تعديل نيز كه اگر به يكى از طبقه  هر دو طبقه برسد ممكن

طبقه پائين تر بيشتر از سهمش برسد ممكن  باال كمتر از سهمش برسد از

باال به يكى برسد و طبقه  باشد، و به اين طور هم ممكن باشد كه طبقه

كه زمين يا  پائين به ديگرى ، آن گاه يكى از آن دو از ديگرى بخواهد

خانه يا مغازه را به نحو اول تقسيم كند و فرضا ضررى هم براى او 

باشد آن ديگرى مجبور به قبول مى شود، و اما اگر اين را بخواهد  نداشته

طريق دوم و سوم تقسيم شود شريكش مجبور نمى شود،  كه به يكى از دو

نحو اول هم كه فرض كرديم تقسيم به  البته اين زمانى است كه همان طور

باشد وگرنه به يكى از دو  ممكن باشد و هم ضررى براى شريك نداشته

است و  طريق دوم و سوم تقسيم مى شود كه طريق دوم مقدم بر سوم

مخالف و ممتنع از آن مجبور مى شود، بخالف طريق سوم كه ممتنع از 

شود مگر آن كه راه منحصر در همان طريق شود كه اگر  آن مجبور نمى

اجبار مى شود، و اگر مستلزم باشد  زم ضرر و رد نباشد ممتنعشمستل

مطالب در امثال مقام نيز  همانطور كه قبال هم گفتيم اجبار نمى شود و اين

 .جريان دارد

اگر منزلى كه داراى چند خانه است و يا كاروان سرائى كه  - 6مساءله 

قسمت حجره است متعلق به جماعتى باشد و بعضى تقاضاى  داراى چند

مى شوند مگر اينكه مستلزم ضرر باشد بخاطر  كننده باقى مجبور به تقسيم



 .اينكه جا كم و شركاء زياد مى باشند

اگر بستان داراى نخل و درختانى مشترك بين دو نفر باشد  - 7مساءله 

آن به نحو تعديل قسمت اجبارى است ، بخالف اينكه يكى از  تقسيم درختان

درختانش جدا تقسيم شود كه اين قسمت قسمت  ا وآن دو بخواهد زمينش جد

 .تراضى است و ممتنع از آن مجبور نمى شود

اگر زمينى مزروع مشترك بين دو نفر باشد جائز است زمين  - 8مساءله 

قصيل باشد  زراعت را عليحده تقسيم كنند چه اينكه زراعتش را عليحده و

 است ، و اما تقسيم و يا سنبل كرده باشد و اين نحو تقسيم قسمت اجبار

زراعت يكباره قسمت اجبار نيست و ممتنع از آن مجبور نمى  زمين و

آن كه تقسيم خالى از ضرر منحصر  شود بلكه قسمت تراضى است مگر

آن اجبار مى شود،  به همين نحو قسمت باشد كه در اين صورت ممتنع از

و اما قصيل و يا سنبل باشد،  اين در صورتى است كه زرع آن به صورت

باشد لكن به طور  اگر تنها بذرافشانى شده و يا مختصرى هم سبز شده

  از زمين بيرون نيامده باشد تقسيم كردن زمين او كامل و همه دانه هايش 

به تنهائى و باقى ماندن زرعش بر اشتراك و اشاعه اشكالى ندارد، و 

م زمين كه زراعت را به مصالحه افراز كنند و اما تقسي احتياط اين است

 . توابع زمين باشد محل اشكال است با زرع آن به طورى كه زرع از

اگر دكانهائى متعدد و پهلوى هم و يا جداى از هم مشترك بين  - 9مساءله 

باشد اگر ممكن باشد تك تك آنها تقسيم شود و بعضى از شركاء  چند نفر

 يك از بعضى ديگر خواهان قسمت تعديل باشند تا بهر همين را بخواهند و

بيشتر برسد خواسته اول مقدم است و  شركاء يك دكان شش دانگ و يا



قبول آن مى شوند مگر آنكه تقسيم خالى از ضرر  ديگران مجبور به

تعديل كه در اين صورت همگى مجبور به قبول  منحصر باشد بهمان نحوه

 .آن مى شوند

ت نيست قابل قسم اگر حمام و چيزى شبيه آن كه بدون ضرر - 10مساءله 

اگر  مشترك بين چند نفر باشد ممتنع از تقسيم مجبور به تقسيم مى شود، بله

قابل بهره  ملك مشترك آن قدر بزرگ باشد كه بعد از تقسيم هم بدون ضرر

قسمت  بردارى به صورت حمام باشد ولو به اينكه گلخنى جداگانه براى آن

آن است كه بسازند و يا چاه فاضل آب ديگرى برايش حفر كنند اقرب 

 .تقسيم اجبار مى شود ممتنع از

اگر يكى از دو شريك مالك مثال ده يك از خانه اى مشترك  - 11مساءله 

قابل سكونت نباشد و در نتيجه بعد از تقسيم تنها او متضرر  باشد و آن هم

براى اينكه بخواهد در (او خواستار قسمت باشد  مى شود نه مالك بقيه اگر

شريكش مجبور به تقسيم مى شود،  ( غير سكونت بكندسهم خود استفاده اى

 .به قبول نمى شود ولى اگر شريك او خواستار تقسيم باشد او مجبور

در ضررى كه گفتيم مانع اجبار مى شود همين مقدار كافى  - 12مساءله 

تقسيم باعث نقصى در عين مال شود و يا قيمت آن را پائين  است كه

ابل گذشت و مسامحه نباشد هرچند كه عين ق بياورد به مقدارى كه عادة

 .مال بكلى از قابليت انتفاع نيفتد

تعديل نموده و سپس با قرعه  در قسمت بايد نخست سهام را - 13مساءله 

تعديل چنين است كه اگر سهام  سهم هر يك را معلوم كرد، اما كيفيت

 نصف مال شركاء مساوى هم باشد مثال شركاء دو نفرند و هر يك داراى



مشترك باشد و يا سه نفر باشند و هر يك مالك ثلث آن باشد و همچنين 

و باالتر آن مال مشترك را بعدد سهام تقسيم مى كنند و براى هر  چهار نفر

مال  گذارند كه ممتاز از ساير قسمت ها باشد، مثال اگر قسمتى عالمتى مى

ن را مشترك زمينى باشد كه همه اطراف آن از نظر مرغوبيت يكسانند آ

مساوى تقسيم مى كنند، و هر يك را با عالمتى مشخص  به سه قسمت

قطعه اول و حرف جيم را مشخصه  مثال حرف الف را مشخصه(ساخته 

مى كشند  قسمت دوم و حرف سين را عالمت قسمت سوم قرار داده قرعه

و هر يك از شركاء يكى از سه قرعه را بر مى دارد صاحب قرعه الف 

ه به حرف الف مشخص شده و صاحب قرعه سين زمينى است ك صاحب

صاحب قرعه جيم مالك زمين داراى عالمت  مالك زمين به اين عالمت و

مثال داراى چهار اتاق  و اگر مالك مشترك خانه اى باشد كه) جيم مى شود

 است و قسمت افراد بدون ضرر در آن ممكن نباشد آن خانه را به چهار

را به عالمتى مشخص مى سازند نظير قسمت متساوى القيمه و هرقسمتى 

غربى و شمالى و جنوبى و هر قسمت بحدود كذائى آن گاه  قطعه شرقى و

متفاوت باشد مثال شركاء سه نفر باشند يكى  قرعه مى اندازند، اگر سهام

سومى مالك نصف باشد سهام را  مالك سدس آن و ديگرى مالك ثلث آن و

شش سهم را با   و هر يك از آنطبق كمترين سهم يعنى يك ششم مى گيرند

و اما كيفيت .عمل مى كنند  مى كنند و طبق دستور باال عالمتى مشخص 

اول كه سهام برابر بودند بعدد شركاء رقعه  قرعه انداختن در فرض

و اگر سه نفرند سه رقعه ، و  درست مى كنند مثال اگر دو نفرند دو رقعه

بنويسند مثال در  ء را در آنهاهمچنين آن گاه مخيرند بين اينكه اسم شركا



 يكى بنويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بكر و يا اسم سهام را

در آن نوشته در يكى بنويسند اول و در ديگرى دوم و همچنين ، آن گاه 

مى كنند و به كسى كه رقعه ها را نديده مى گيرند  آن را بهم زده پنهان

 را در آن نوشته شده سهمى را در شركاء يكى از آنها را بردار اگر اسم

از آن هر ) قسمت جنوبى خانه  مثال(نظر مى گيرند و مى گويند اين سهم 

بيرون مى كشد  كس كه رقعه اول بنام او درآيد، شخص بى خبر رقعه را

مال او مى شود، پس قسمت ديگر  نام هر كس در آن بود قسمت جنوبى

مى دهند و   درآيد قرارخانه را بنام كسى كه نوبت دوم بنامش قرعه

همچنين ، و اگر نام سهام را در قرعه ها نوشته اند هنگام بيرون آوردن 

از صاحبان سهام مثال بنام صاحب زيد در مى آورند و نوبت  بنام يكى

و در فرض دوم كه . سهم بكر خواهد شد ديگر بنام عمرو كه قهرا بقيه

يم سهام را طبق كمترين مثال باال گفت سهام متفاوت است همان طور كه در

بايد نام شركاء  سهم قرار مى دهند كه يك ششم است ، و در اين جا تنها

 در قرعه ها نوشته شود نه نام سهام مثال سه عدد قرعه تهيه كرده و در

يكى مى نويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بكر و همان طور 

اآگاه مى گويند قرعه را آن را پنهان نموده به شخص ن كه در باال گفته شد

كه اين قرعه به نام هر كس در آمد سهم  بردارد، و همگى قصد مى كنند

صاحب سدس درآمد سهم شماره  شماره يك به باال از آن او باشد اگر بنام

سهم شماره  يك از آن او مى شود و بار دوم اگر بنام صاحب ثلث درآمد

مال صاحب   پنج و ششدو و سه از آن او مى شود، قهرا شماره چهار و

نصف خواهد شد و ديگر احتياجى نيست به اينكه قرعه سوم را بيرون 



اگر نوبت دوم اسم صاحب نصف درآمد سهم شماره دو و سه و  آورد، و

مال صاحب ثلث مى شود و اگر اولين بار نام  چهار را مى برد و بقيه

قرعه اول و دوم از آن او مى شود آن گاه يك  صاحب ثلث درآمد سهم

اگر نام صاحب سدس در آن  ديگر بيرون مى آورد براى سهم شماره سه

مال صاحب نصف است ،  بود شماره سوم مال او مى شود و سه سهم بقيه

مال او و ششمى  و اگر نام صاحب نصف درآمد شماره سه و چهار و پنج

عمل مى  مال صاحب سدس مى شود، و در مفروض ديگر به همين قياس

 .شود

ظاهرا در قرعه كيفيت خاصى معتبر نيست ، زيرا قرعه تنها  - 14مساءله 

است كه تقسيم كننده و صاحبان قسمت حاضر باشند به اينكه  منوط بر اين

امرى شود كه خواست مخلوق در آن هيچ  تعيين سهم هر يك منوط به

تعالى و خالصه حاضر  دخالتى ندارد و آن عبارت است از خواست خداى

جل شاءنه واگذار كنند حال چه اينكه  ين سهام را بخداىشوند مسئله تعي

ريگ يا برگ يا چوب و  بنوشتن چند قرعه باشد و يا به عالمت نهادن در

 .يا غير اينها باشد

اقوى اين است كه با قرعه زدن بهمان نحوى كه گذشت كار  - 15مساءله 

 تمام مى شود و بعد از قرعه ديگر تراضى جديدى شرط نيست تا قسمت

بگوئيم الزم است هر يك رضايت خود را بدانچه قرعه  چه رسد به اينكه

هرچند كه اينكار در قسمت رد باحتياط  معلوم كرده اعالم نموده انشاء كنند

 . نزديكتر است

مال  اگر يكى از شركاء بخواهد كه در بهره بردارى از - 16مساءله 



اگر خانه است يكماه مشترك با يكديگر مهاياة كنند و نوبت بگذارند مثال 

سكونت كند و يكماه شريكش و يا اگر دو طبقه است يكى همه  اين در خانه

ديگرى همه طبقه پائين را بر شريك او واجب  طبقه فوقانى را بردارد و

نپذيرفت حاكم نمى تواند او را مجبور  نيست اين تقاضا را بپذيرد، و اگر

و غير قابل (كن الزم ل كند، بله اگر تراضى در بين باشد صحيح است

بزند،  نيست در نتيجه هر يك كه نخواست مى تواند آن قرار را بهم) تغيير

آن چه گفتيم درباره شركت در عنان بود اما در شركت منافع افراز و جدا 

 منحصر در مهاياة است لكن اين مهاياة نيز مانند باال الزم و غير كردن

موردى به منظور قطع نزاع قابل فسخ نيست ، بله اگر حاكم شرعى در 

قبول  حكم به مهاياة كرد الزم است و ممتنع از آن مجبور به بين دو شريك

 .مى شود

قابل فسخ  قسمت در اعيان بعد از انجام و قرعه الزم و غير - 17مساءله 

ابطال و فسخ كند بلكه ظاهرا  است و احدى از شركاء نمى تواند آن را

ابطال و فسخ كنند زيرا على  گر آن رانمى توانند حتى با تراضى يكدي

بدون  الظاهر اقاله و بهم زدن در قسمت مشروع نيست ، و اما قسمت

 . قرعه الزم بودنش محل اشكال است

قسمت در دين هاى اشتراكى مشروع نيست بنابراين فرضا  - 18مساءله 

به خاطر عاملى كه موجب شركت است ماند ارث با هم  زيد و عمرو

آن را قبل از وصول بين خود تقسيم  د مردم دارند و بخواهندمطالباتى نز

تعديل مطالبات در شهر را يكى و مطالبات روستا را  نموده مثال بعد از

مفروز شدن دو حق از يكديگر نيست بلكه  ديگرى بردارد اين تقسيم باعث



اشاعة شريكند، بله اگر دو  همچنان هر دو در هر دو نوع مطالبات به نحو

دو سهم خود را  يك باشند در دينى كه بر يكنفر دارند و يكى از آننفر شر

 از مديون دريافت بدارد به اين معنا كه طلبكار هنگام گرفتن قصد كند كه

اين اداء بدهيش بوى باشد ظاهرا با اينكار سهم او تعين پيدا مى كند و سهم 

مه و بعبارت ديگر آن چه در ذ(ذمه بدهكار باقى مى ماند  شريكش در

 .(شريك ديگر مى شود بدهكار باقى مى ماند سهم

تعديل  اگر يكى از دو شريك ادعا كند كه در تقسيم و يا در - 19مساءله 

 اشتباه شده و شريك ديگر منكر آن باشد ادعاى او جز با بينه پذيرفته نمى

شود، اگر اقامه بينه كرد آن تقسيم نقض مى شود و دوباره بايد تقسيم شود 

 .نه نداشت مى توان منكر را سوگند دهدبي و اگر

اگر دو شريك خانه اشتراكى خود را تقسيم كنند و به هر  - 20مساءله 

اتاقى بيفتد و آب بام يكى بر بام ديگرى بريزد و دومى نمى تواند  شريكى

جريان آب بامش بر بام خود منع كند مگر آن كه هنگام  شريك اولى را از

بلند هريك افتاد مجراى آبش را از بام كوتاه  امتقسيم شرط كرده باشند كه ب

است كه راه عبور يك سهم در  برگرداند، نظير اين مسئله خانه مشتركى

 .سهم ديگر قرار داشته باشد

تقسيم ملك موقوفه در بين موقوف عليهم جايز نيست مگر در  - 21مساءله 

سازگارى بين آنان نزاع و ناسازگارى باشد به طورى كه اين نا زمانى كه

موقوفه بيانجامد و نزاع و غائله آنان جز از راه تقسيم برطرف  به ويرانى

صورت ملك در بين موجودين از بطن حاضر تقسيم  نگردد، كه در اين

بعدى نافذ و معتبر نيست مگر آن كه  مى شود، ولى اين تقسيم براى بطن



با مقتضاى عليهم موافق  تقسيم نامبرده در بطن بعدى از نظر تعداد موقوف

نباشد به  وقف باشد كه در اين صورت و مادام كه مخالف با مقتضاى وقف

 اعتبارش باقى است ، بله اگر مال موقوفه مشترك با مالى طلق باشد جدا

كردن آن از مال طلق صحيح نيست مثل جائى كه ملكى مشاع نصف 

وقف باشد، بلكه على الظاهر جدا كردن  مشاع آن طلق و نصف ديگرش

جائى فرض دارد كه   وقف از ملك وقفى ديگر جائز است و اين درملك

نسل او و نصف ديگرش را  شخصى نصف ملك خود راوقف بر زيد و

دو نفر  وقف برعمرو و ذريه او كند، و يا در جائى كه ملكى مشترك بين

نسل بعد نسل خود  باشد و هر يك از آن دو سهم خود را وقف بر فرزندان

ه موارد جائز است ملك يك وقف را از وقف ديگر جدا كند، كه در اينگون

راقسمت كرد و متصدى قسمت بطن موجود از موقوف عليهم و ولى  و آن

 بطون آينده است
 
 
 

  كتاب مزارعة

مزارعة معامله است بر اين اساس كه شخصى مزرعه كسى را زراعت 

مقابل حصه اى از حاصل آن ، و مزارعه عقد است و محتاج به  كند در

قبول ايجابش از ناحيه صاحب زمين و قبولش از ناحيه زارع ،  ايجاب و

لفظى كه انشاء چنين معامله اى را افاده كند   عبارت است از هر ايجابش 

و يا  ((تو بر فالن قرار مزارعه كردم با)) :مثل اينكه به زارع بگويد

عت آن را زرا زمين خود را تسليم تو كردم براى فالن مدت كه)) :بگويد



قبول آن عبارت است از  بكارى بر فالن قرار و امثال اين عبارت ها، و

قبول عملى از ناحيه  هر لفظى كه پذيرفتن ايجاب مالك را برساند و ظاهرا

قبول فعلى به همين است كه بعد از  زارع بعد از ايجاب مالك كافى است و

رط تحويل بگيرد و در عقد مزارعة ش ايجاب او زمين را بهمين قصد

ديگر واقع مى شود و  نيست كه با زبان عربى ادا شود بلكه به هر لغت

الزم  بعيد نيست كه معاطاة در آن جارى شود البته بعد از آن كه آن چه

 .است متعين شود، متعين شده باشد

دو (در مزارعة عالوه بر آن چه در ساير عقود در متعاقدين  - 1مساءله 

رت است از عقل و بلوغ و قصد و معتبر است كه عبا ( طرف معامله

كه البته اين شرط آخرى در (افالس  اختيار و رشد و نداشتن فقر ناشى از

كه غالبا تصرفش تنها  جائى است كه تصرف او مالى باشد نه چون زارع

اول اينكه حاصل زرع بين  : چند شرط ديگر نيز معتبر است) عملى است 

حاصل و يا  رعه اى تمامىزارع و مالك مشاع باشد، پس اگر در مزا

حاصل فالن قطعه مخصوص يكى از  بعضى از آن از قبيل چين اول و يا

دوم اينكه .صحيح نيست   ديگرى اين مزارعه آنها باشد و بقيه مخصوص 

قبيل يك دوم و يا يك سوم و يا يك  سهم زارع به طريق كسر مشاع از

اينكه اعتبارش  چهارم و امثال آن معين شود، سوم اينكه مدت مزارعه و

 تا چند ماه و يا چند سال است معين شود، و اگر اكتفاء كند به يك كشت يا

كشت فالن زرع در يك سال در كافى بودنش از ذكر مدت دو وجه است ، 

اول در جائى كه مبداء شروع در زراعت معين شده باشد وجيه  كه وجه

كه عادة زراعت مدت مى كنند بايد مدتى باشد  تر است و در جائى كه ذكر



كه فالن زرع در آن  در آن مدت دست مى دهد پس ذكر مدت كوتاهى

 چهارم اينكه زمين هرچند به وسيله عالج.مدت دست نمى دهد كافى نيست 

قابل زراعت بشود،  و اصالح و پر كردن چاله ها و نهركشى و امثال آن

 پس اگر شوره زارى باشد كه هيچ زرعى در آن نمى رويد و يا زمين

 صالح است لكن آب ندارد و باران هم بقدر كفايت بر آن نمى بارد و

تحصيل آب هم هرچند از راه حفر نهر يا چاه يا خريدارى از ديگران 

صحيح نيست ، پنجم اينكه در عقد مزارعه نوع  ممكن نيست مزارعه آن

 البته اين شرط -چيز ديگر  زراعة معين شود كه آيا گندم باشد يا جو يا

اما اگر  ى است كه اغراض نسبت به مزروعها مختلف باشد، ودر جائ

براى هيچ يك تفاوت نداشته باشد كه چه زراعتى بكارند و يا اگر تفاوت 

كند هر دو بحسب متعارف مى دانند كه چه زرعى در اين زمين  مى

معتبر نيست ، و اگر مالك تصريح كند به  كاشته مى شود ديگر اين شرط

كاشتن همه انواع زراعت  هى بكار زارع مخيردراينكه هر چه مى خوا

  اينكه زمين مورد معامله را معين كنند، پس اگر با زارع-ششم .است 

مزارعه كند بر يك قطعه از اين زمين يا چند قطعه يا بر يك مزرعه از 

قبيل چند مزرعه مزارعه او باطل است ، بله اگر قطعه اى از زمين  اين

قسمتهاى مختلف آن نيست معين كند و بگويد با در  بزرگى را كه اختالفى

ده هكتارى بنحو كلى در معين  تو مزارعه كردم بر يك هكتار از اين زمين

با  على الظاهر صحيح است و تعيين آن يك هكتار از ميانه ده هكتار

هفتم اينكه اگر متعارفى در بين نباشد معين كنند كه .صاحب زمين است 

 .به عهده چه كسى باشدساير مخارج  هزينه بذر و



در مزارعه اين شرط معتبر نيست كه زمين ملك مزارعه كننده  - 2مساءله 

همين كه از راه اجاره و امثال آن مالك منافع آن و يا مالك  باشد، بلكه

است مگر آن كه اجاره دهنده به او قيد  بهره بردارى از آن باشد كافى

رابه مزارعه به كسى   و آنكرده باشد به اينكه خودش در آن زراعت كند

ديگر نمى  كه(ندهد و يا به عنوان مزارعه آن را از مالكش گرفته باشد 

، و يا زمين خراجى بوده كه مزارعه )تواند با شخصى ديگر مزارعه كند

آن را از سلطان وقت يا از غير او تقبل كرده و آن سلطان ياغير  كننده

صورت نيز مى تواند به باشد كه در اين  سلطان شرط مباشرت نكرده

بر آن هيچ سلطنتى  مزارعه بدهد، و اما اگر او در زمين هيچ حقى و

 نداشته باشد مثال زمين موات باشد مزارعه آن صحيح نيست هرچند كه

ممكن است با شخصى ديگر شركت نموده با بذر مشترك در آن زراعت 

 . مزارعه نيست كنند لكن اين ديگر

ن يا مزرعه اذنى عمومى بدهد و بگويد هر كس اگر مالك زمي - 3مساءله 

كشت كند نصف حاصل آن مال خودش مثال و بدنبال اين  اين زمين مرا

بكند مالك مستحق نصف حاصل  اذن عام شخصى اقدام به زراعت در آن

 .آن مى باشد

حاصل زمين بعد از اخراج  اگر در عقد مزارعه شرط كنند كه - 4مساءله 

زمين و  ه كسى كه بذر را داده و هزينه تعميرماليات و هزينه بذر ب

پرداخت آن به كسيكه پرداخته بين آن دو تقسيم شود در صورتى كه نمى 

باطل  بعد از اخراج اين هزينه ها چيزى باقى مى ماند يا نه مزارعه دانند

 . است و اگر اطمينان دارند كه چيزى باقى ميماند صحيح است



ام شود ولى زراعت بدست نيايد زارع اگر مدت مزارعه تم - 5مساءله 

نرسيده خود را در زمين مالك هرچند با دادن اجاره  حق ندارد زراعت

كند به اينكه زراعت را از زمينش  باقى بگذارد، بلكه مالك مى تواند حكم

قيمت به او  بيرون ببرد و اگر چنين كند بر مالك واجب نيست تفاوت

 الك مى تواند آن را مجانى و يا بهبپردازد، ولى اگر زارع راضى باشد م

 . باقى بدارد اجاره در زمينش 

اگر زارع زراعت نكند تا مدت مزارعه تمام شود آيا ضامن  - 6مساءله 

المثل زمين و يا ضامن معادل حصه مالك به حسب تخمين هست و  اجرة

است كه وجيه تر آن اين است كه بگوئيم  يا چيزى ضامن نيست ؟ وجوهى

كوتاهى و سهل  در تحت اختيارش بود و در كار زراعتاگر زمين 

 انگارى كرده اجرة المثل زمين را ضامن است و اگر هيچ تقصيرى نداشته

ضامن نيست و نزديكتر به احتياط تراضى و مصالحه است ، البته اين 

خاطر عذرى چون برفهاى سنگين و غير عادى و يا  وقتى است كه به

درندگان قرار گرفتن و امثال آن نباشد،  ملشگرگاه زمين و يا مورد هجو

به خود منفسخ شده چيزى  كه اگر به خاطر اين عذرها باشد مزارعه خود

 . به عهده زارع نيست

اگر مالك بر زمينى مزارعه كند سپس زارع متوجه بشود كه  - 7مساءله 

ندارد ولكن تحصيل آب به وسيله حفر چاه و امثال آن ممكن  زمين مثال آب

عامل خيار فسخ دارد، و همچنين  ين مزارعه صحيح است ، لكناست ا

قابل كشت و  است اگر براى زارع كشف شود، كه زمين اگر عالج نشود

زرع نيست مثل اينكه زمين فعال زير آب رفته ولى قطع آب از آن ممكن 



 بله اگر كشف شود كه نه فعال آب دارد و نه ممكن است آب برايش است ،

هم اكنون مانعى از تحصيل آب در آن هست كه نه فعال تحصيل كرد و يا 

 ممكن است و نه اميد برطرف شدنش در آينده مزارعه برطرف كردن آن

 . باطل است

اگر مالك نوع معينى از زراعت مثال گندم را براى زارع  - 8مساءله 

با بذر خودش چيز ديگرى را كاشت ، اگر تعيين مالك به  معين كند ولى او

بوده مالك خيار فسخ دارد، مى تواند  ر ضمن عقد مزارعهنحو شرط د

كرد سهم خود از  معامله را فسخ و مى تواند امضاء كند اگر امضاء

حاصل را مى برد و اگر فسخ كرد زراعت ملك زارع است و بر او است 

اجازه زمين را به مالك بپردازد، و اما اگر به نحو شرط درضمن عقد  كه

 بوده است مالك هم اجازه زمين را مستحق است و قيدى نبوده بلكه صرفا

 .شده باشد  هم بهاى ناقص شدن زمين را اگر ناقص

ظاهرا اينگونه مزارعه صحيح است كه زمين و مزد كار از  - 9مساءله 

از ديگرى باشد، و يا يكى از ) يعنى گاو يا تراكتور(عوامل  يكى و بذر و

شد بلكه اشتراك در همه آن چه از ديگرى با آن چه گفتيم از يكى و بقيه

قرار طرفين معين شود كه  گفته شد نيز صحيح است و الزم است در عقد

يكى از  بر كدام يك از اين چند صورت است ، مگر آنكه متعارف بودن

آن صورت به حدى باشد كه آنان را بى نيار از تقييد كند، و ظاهرا الزم 

ه جائز است بين سه يا چهار حتما مزارعه بين دو طرف باشد بلك نيست كه

 يكى باشد و بذر از ديگرى و عمل از سومى و نفر باشد مثال زمين از

عوامل از چهارمى ، هرچند كه نزديكتر به احتياط ترك اين صورت است 



 .تجاوز نشود بلكه مهماامكن اين احتياط ترك نشود و اينكه از دو نفر

 در مزرعه با خود براى زارع جائز است يكى ديگر را - 10مساءله 

سهمى از سهم خود را به آن شريك بپردازد، همچنانكه  شريك سازد و

و همچنين وظيفه كشت و برداشت  براى او جائز است همه سهم خود را

پاسخگوى او  خود را به او واگذار نمايد، چيزى كه هست طرف مالك و

  وهمين ناقل است نه آن شخص ثالث و خود او بايد قيام به امر كشت

ناقل با آن شخص  برداشت كند هرچند به دست آن شخص و اما مزارعه

به  به طورى كه او طرف و پاسخگوى مالك باشد مزارعه نيست و اگر

 اين قصد عقد مزارعه به بندند باطل است ، بله بنابر احتياط جائز نيست

ناقل زمين مالك را تسليم آن شخص كند مگر آن كه مالك اذن داده باشد، 

در ضمن عقد مزارعه شرط مباشرت زارع در عمل  انكه اگر مالكهمچن

هركس ديگر با وى را نفى  زراعت را به نحوى كرده باشد كه شركت

منتقل به غير نكند  كرده باشد و يا شرط كرده باشد كه زارع سهم خود را

 . و حاكم است شرط او متبع

لك و هم از عقد مزارعه از عقود الزم است هم از طرف ما - 11مساءله 

قابل فسخ نيست و به فرض هم كه يكى از آن دو آن را فسخ  طرف زارع

اينكه خيار داشته باشد، بله اين عقد مانند هر عقد  كند منفسخ نمى شود مگر

قابل اقاله هست همچنانكه با خروج زمين از قابليت انتفاع  الزم ديگر

د باطل و خود بخود توانند آن را عالج كنن بخاطر علتى كه يقين دارند نمى

 .فسخ مى شود

باطل نمى شود، لذا  مزارعه با مرگ يكى از دو طرف عقد - 12مساءله 



 اگر صاحب زمين از دنيا برود وارث او قائم مقام او مى شود، و اگر هم

زارع از دنيا برود همين طور با اين است كه عمل مورث خود را به 

 حاصل مى گيرند و يا شخصى نتيجه سهم او را از اتمام مى رسانند و در

كند حال يا از مال مورث اجرت  را اجير مى كنند تا كار مورث را تمام

از آن دادند  آن اجير را مى دهند و يا از سهم مورثشان از زراعت كه اگر

 زيادى آن مال خود وارث است ، بله اگر مالك زمين شرط كرده باشد كه

 .باطل مى شود  او مزارعهعامل خودش مزارعه را انجام دهد با مردن

باطل انجام  اگر بعد از زراعت زمين معلوم شود كه مزارعه - 13مساءله 

شده اگر بذر مال صاحب زمين باشد زراعت هم از آن اوست ، و او بايد 

عوامل او را  المثل كارى را كه زارع انجام داده و نيز اجرة المثل اجرت

مگر آن كه بطالن ) ه باشدالبته اگر عوامل مال زارع بود(بپردازد 

بدين جهت بوده باشد كه همه حاصل را به مالك زمين داده باشند  مزارعه

اين است كه اجرت كار زارع و عوامل او بر  كه در اين صورت اقوى

مال او است و او بايد  مالك نيست ، و اگر بذر از زارع باشد زراعت هم

 صاحب زمين باشد به او عوامل را اگر از اجاره زمين مالك و نيز اجاره

باشد كه همه حاصل  بدهد، مگر آن كه بطالن عقد مزارعه مستند به اين

اجرت  را براى زارع قرار داده اند كه در اين صورت اقوى آن است كه

زمين و عوامل بر عامل نيست و زارع حق ندارد زرع خود را در زمين 

ازد مع ذلك مالك حق هرچند كه اجاره زمين را بپرد نگه دارد تا چيده شود

 .از زمين بيرون كند دارد از او بخواهد كه زراعت نارس خود را

حاصل زمين بستگى به  چگونگى اشتراك عامل با مالك در - 14مساءله 



 قراردادى است كه بين آن دو واقع شده ، گاه مى شود كه هر دو در

 و زراعت از ابتداء سبز شدنش تا آخر شريكند، كه در اين صورت كاه

همه بين آن دو طبق قرارى كه دارند مشترك است ، و  علوفه و دانه آن

حاصل شريكند كه در اين صورت  گاه مى شود كه تنها در خصوص دانه

مال صاحب تخم است چه اينكه شركت آن  علف و قصيل و كاه همه اش

زمان درو باشد ممكن هم  دو از حين انعقاد دانه باشد و يا بعد از انعقاد تا

قصيل و كاه را در  را در سهم يكى قرار دهند و گياه و) بذر(ت تخم هس

 سهم ديگرى و اشتراك آن دو تنها در دانه باشد، البته اين سه قسم در

صورتى است كه به يكى از آن ها تصريح كرده باشند و اما اگر متعرض 

نباشند ظاهرا مقتضاى مزارعه مطلق و بدون قيد و توضيح  اين اقسام

اول است كه زراعت از همان اول سبز شدنش تا هنگام درو  ههمان وج

يكى اينكه .اين وجه چند چيز است  نتيجه. شدن مشترك بين آن دو است 

حاصل مشترك بين آن دو است ، و يكى ديگر اينكه  و كاه) علف (قصيل 

البته در صورتى كه سهم هر يك از آن  زكات بهردوى آنان تعلق مى گيرد

دو به اين حد مى رسد  برسد و اگر سهم يكى از آندو به حد نصاب 

نمى  زكات بر او واجب باشد و اگر سهم هيچ يك از آن دو به حد نصاب

رسد زكات بر هيچ يك واجب نباشد يكى ديگر اينكه اگر معامله آن دو يا 

اينكه يكى از آن دو خيار داشته و يا بعلت اقاله اى كه هر دو در  به علت

مزارعه فسخ شود زراعت بين آن دو مشترك است  ه انداثناء مزارعه كرد

عامل مطالبه كند و عامل  و صاحب زمين حق ندارد اجاره زمينش را از

داده  هم حق ندارد اجرت عملش را نسبت به آن چه كه تا زمان فسخ انجام



و اما نسبت به عملى كه زارع از آن زمان به بعد .از مالك مطالبه كند

ته اين در فرضى است كه بعد از فسخ با يكديگر الب - انجام مى دهد

اجاره يا با اجاره همچنان در زمين بماند تا  تراضى كنند كه زراعت بدون

 اشكالى نيست كه حاصل و يا -قصيل برسد  بحد چيدن و يا تا به حد

تراضى نباشد بعد از فسخ هر يك  قصيل مشترك بين آن دو است و اما اگر

تقاضاى تقسيم نموده   صاحب زمين حق داردمسلط بر سهم خويش است و

زراع  زارع را الزام كند به اينكه سهم خود را درو نموده ببرد همچنانكه

 .مى تواند مطالبه قسمت كند و سهم خود را بچيند

ماليات و اجاره زمين اگر اجاره اى باشد به عهده مزارعه  - 15مساءله 

ن عقد شرط كرده باشند به عهده زارع مگر آن كه در ضم كننده است نه

به عهده زارع باشد، و اما ساير  كه همه آن و يا مقدار معينى از آن

قبيل شق نهر و كندن چاه و اصالح جويها و تهيه آالت  مخارج زراعت از

امثال آن بايد در عقد معين شود كه  آبيارى و نصب چرخ چاه با ناعوره و

رسم محل آن قدر  ارف وبعهده كدام يك از دو طرف باشد مگر آن كه متع

 .روشن باشد كه حاجت به ذكر آن نباشد

 براى هر يك از مالك و زارع جائز است هنگام رسيدن - 16مساءله 

حاصل سهم ديگرى را بر حسب تخمين و ديد كارشناسى و تراضى 

تقبل كند در مقابل مقدار معينى از همان حاصل ، و اقوى اين است  يكديگر

بول الزم است هرچند كه بعدا معلوم شود سهم آن تقيل بعد از ق كه اين

بوده و اگر معلوم شد سهم او كمتر بوده او بايد  ديگرى بيشتر و يا كمتر

تقبل كرده بپردازد، همچنانكه بر آن ديگرى واجب است  تمام مقدارى كه



تقبل شده را بگيرد هرچند كه بعدا بفهمد سهم او بيشتر بوده و  همان مقدار

 .زيادتر را بكند البه آننمى تواند مط

اگر بعد از درو و بعد از تمام شدن مدت مزارعه ريشه  - 17مساءله 

باقى بماند و در سال آينده مجددا خود به خود سبز شود  زراعت در زمين

اشتراك در زراعت و ريشه آن بوده زراعت  در صورتى كه قرار آن دو

و مشترك است ، و سال قبل بين آن د سال جديد نيز بر حسب همان قرار

حاصل زراعت در سال جارى  در صورتى كه قرار بر اشتراك آن دو در

بپوشد هركس  باشد ريشه متعلق به صاحب بذر است اگر او از آن چشم

 .زودتر آن را تصاحب كند از آن او مى شود

مزارعه بر زمين بائرى كه زراعت در آن ممكن نيست مگر  - 18مساءله 

 جائز است ، به اين نحو كه صاحب زمين با زارع تعمير بعد از اصالح و

تعمير و اصالح نموده در مقابل يكسال يا  قرار مى بندد بر اينكه زمين را

معين حاصل بين آن دو به  دو سال مثال براى خود بكارد آن گاه در مدتى

 .طور اشاعه و برقرارى معين مشترك باشد

  كتاب مساقات

ى درختانى سبز و ثابت در زمين انجام مساقات معامله اى است كه بر رو

نحو كه مالك آن با شخصى قرار مى بندد بر اينكه تا مدتى  مى شود به اين

كند سپس در مقابل مقدار معينى از ميوه همان  معين درختان او را آبيارى

ايقاعات و بهمين  درختان را به او بدهد و اين معامله از عقود است نه

اصول و  قبول دارد، ايجابش از ناحيه صاحبجهت احتياج به ايجاب و 

 و يا (( با تو مساقات كردم)) :قبولش از ناحيه آبيار، مثال مالك بگويد



اين باغ را در )) :و يا بگويد (( تو را عامل در اين كار كردم)) :بگويند

 :و امثال اين عبارتها و اين در مقام قبول بگويد (( دادم اختيار تو قرار

قبول مساقات هر  يا عبارتى نظير آن ، و در ايجاب و (( قبول كردم))

گفتن  لفظى و بهر زبانى كه اين معنا را برساند كافى است و ظاهرا بعد از

ايجاب از ناحيه صاحب درخت قبول عمل آبيار كافى است ، همچنانكه 

و در مساقات .جريان دارد چنانكه در مزارعه گذشت  معاطاة هم در آن

طرف عقد معتبر است از قبيل  ه درساير عقود در دوعالوه بر آن چه ك

يك از  بلوغ و عقل و قصد و اختيار و نداشتن حجر به خاطر سفاهت هر

عامل چند چيز ديگر معتبر  دو طرف و يا به خاطر افالس از طرف غير

باشد و  است ، يكى اينكه اصل درخت يا عينا و يا منفعتا ملك گيرنده آبيار

 ت به خاطر واليت بر مالك يا جهتى ديگر نافذالتصرفيا اگر او مالك نيس

باشد، دوم اينكه مقدار آن اصل ها براى هر دو طرف معين و معلوم باشد، 

درختها غرس و كاشته شده و ثابت باشد كه بنابراين  يكى ديگر اينكه

نشده و نيز بر روى بوته هاى غير ثابت  مساقات بر روى نهالهاى كاشته

امثال آن صحيح نيست ، يكى ديگر اينكه مدت   خيار وچون بوته خربزه و

سال است معلوم باشد به طورى  مساقات و اينكه براى چند ماه يا چند

احتمال كمتر و بيشتر شدن در آن نيايد، و على  تحديد شده باشد كه ديگر

 -رسيدن ميوه يك سال قرار دهند  الظاهر اين مقدار كافى باشد كه مدت را

اينكه سهم هر يك از  يكى ديگر. -ن مبداء شروع در آبيارى البته با تعيي

امثال آن معين شود و بنابراين  آن دو به طور مشاع يعنى نصف يا ثلث و

بقيه را سهم  شرط اين صحيح نيست كه سهم ديگرى را مثال يك خروار و



ديگرى قرار دهند و يا سهم يكى از دو طرف را ميوه مثال پنج درخت و 

ديگرى قرار دهند، بله بعيد نيست كه جائز باشد ميوه چند سهم  بقيه را

اختصاص داده و بقيه را بين هر دو مشترك  درختت معين را به يكى

اختصاص دهند و بقيه را  سازند و يا به يكى از دو طرف مقدار معين ميوه

باغ بيش از  مشترك بين دو طرف سازند، البته به شرطى كه بدانند ميوه

كه به يكى اختصاص داده اند و خالصه چيزى براى آن مقدارى است 

 .باقى مى ماند ديگرى

قبل از ظهور ميوه صحيح  اشكالى نيست در اينكه مساقات - 1مساءله 

قبل از رسيده شدن آن دو قول  است ، و اما در صحت آن بعد از ظهور و

قول اين است كه بگوئيم اگر درختان احتياج به  است كه اقوى از آن دو

درختان يا بيشتر مى شود و يا  رى يا عملى ديگر دارد كه با آن ميوهآبيا

غير اين  كيفيت بهترى پيدا مى كند چنين مساقاتى صحيح است ، و در

صورت محل اشكال است همچنانكه مساقات بعد از رسيده شدن ميوه ها و 

آن و خالصه در زمانى كه ديگر احتياج به هيچ كارى غير از  بدست آمدن

 . محل اشكال است  و چيدن نداردمحافظت

امثال  مساقات بر روى درختان غير ميوه چون درخت بيد و - 2مساءله 

آن جائز نيست ، بله بعيد نيست مساقات درباره درختانى كه برگ آنها و 

كه ميوه نمى (گل آنها مورد استفاده واقع مى شود مانند درخت توت نر  يا

بيد كه فقط گل مى دهد و امثال آن بعضى از اقسام  و درخت حنا و) دهد

 .جائز باشد

قبل  جائز است قرار مساقات بستن بر روى قلمه درخت ميوه - 3مساءله 



از ببار نشستن آن اما به شرطى كه مدت مساقات را آن قدر طوالنى 

سال و  باردهى آن را شامل نشود نظير پنج سال و شش بگيرند كه دوران

 .باالتر

رزمينى درخت ميوه ديمى باشد كه يا آب باران بقدر اگر در س - 4مساءله 

او مى رسد و يا ريشه اش از رطوبات زمين تغذيه مى كند ولكن  كفايت به

آبيارى دارد آيا قرار مساقات بستن بر چنين  احتياج بكارهائى غير

كه بگوئيم اگر آن كارها  درختانى صحيح است يا خير؟ اقرب آن است

شدن از  خت مى گردد صحيح است چه زيادترباعث زيادتر شدن ميوه در

مشكل است و  لحاظ عينى باشد يا كيفيت ، و در غير اينصورت صحت آن

 .احتياط در آن ترك نشود

نخل و درختان ميوه باشد  اگر باغ مشتمل بر انواع گوناگون از - 5مساءله 

انواع  جائز است براى هر نوعى از آن سهمى از ميوه غير سهم از ساير

 داد، مثال براى ميوه نخل نصف را سهم آبيار قرار داده و در ميوه قرار

انار چهار يك لكن به شرطى كه مقدار هر نوع از انواع را  مو ثلث و در

به حدى كه غرر و جهالت را برطرف  بدانند، همچنانكه علم به مقدار

 . الزم است سازد در مساقات بر مجموع يك حصه معين مى شود

 مى دانند كه اصالح باغ و تعمير آن و بيشتر كردن همه - 6مساءله 

نگهداريش احتياج به كارهاى زيادى دارد كه روى هم آنها  بازدهى آن و

كه يك باغ همه ساله احتياج به آن  دو قسم است يكى آن كارهائى است

بيل زدن و هموار كردن زمين و پاك كردن نهرها و اصالح  دارد از قبيل

هرز و هرس كردن شاخه ها مخصوصا   علفهاىراه آب و برطرف كردن



نخل و آفتاب دادن ميوه و اندود كردن  در نخل و انگور، و تلقيح نر و ماده

امثال اينها كه كار  محل خشكاندن ميوه و نگه دارى ميوه تا هنگام تقسيم و

تكرار  همه ساله يك باغ است قسم ديگر كارهائى است كه غالبا همه ساله

) چرخ معمولى (فر چاه و نهر و ساختن ديوار و دوالب نمى شود مانند ح

و امثال اينها، در صورتى كه ) چرخى كه آب آن را مى چرخاند ( و داليه

ظاهرا .در آن بر اين جزئيات تصريح شده باشد عقد مساقات مطلق باشد و

مالك است و اما قسم اول تابع  اين است كه كارهاى قسم دوم به عهده

يافته كه   محلى است آن چه عادت بر اين جريانمتعارف و عادت هر

هزينه اش به عهده مالك باشد به عهده اوست و آن چه عادت بر اين است 

حال ديگر احتياج به آن  به عهده آبيار باشد به عهده اوست و با اين كه

تعارف  نيست كه در متن عقد آن را طى نموده معين كنند و چه بسا كه اين

ختلف اختالف داشته باشد و اما اگر عرفى و عادتى و عادت در نواحى م

نباشد بايد معلوم كنند كه كداميك از كارها به عهده كدام يك از دو  در كار

 .طرف باشد

مساقات از عقود الزمه از هر دو طرف است و جز به وسيله  - 7مساءله 

و يا به وسيله فسخ يا خيار بهم ) صرفنظر كردن از آن  تقاضاى(اقاله 

از دو طرف باطل نمى شود بلكه در اين   خورد، و با مرگ هيچ يكنمى

هنگام عقد آن را مقيد  صورت وارث ميت قائم مقام او مى شود، مگر آنكه

عامل باطل مى  به مباشرت عامل كرده باشند كه در اين صورت با مرگ

 .شود

عامل خودش مستقيما اقدام به  در مساقات شرط نيست كه حتما - 8مساءله 



و يا اتمام آن  يارى كند، بنابراين جائز است براى انجام بعضى از كارهاآب

عامل است ،  اجيرى بگيرد كه اگر گرفت اجرت او به عهده خود

همچنانكه جائز است كسى داوطلبانه و بدون مزد كار اجير را بكند و اجير 

مقرر خود را خودش بگيرد، بله اگر آن شخص قصد تبرع داشته  سهميه

عامل مشكل است ، و از اين مشكل تر جائى است  فى بودنش ازباشد كا

داشته باشد، در موردى هم  كه متبرع قصد تبرع از مالك و كمك به او را

باران بى  كه عامل تنها موظف به آب دادن باشد و درختان به خاطر بارش

اشكال هست ، بله  نياز از آبيارى باشند و اصال محتاج به آب نباشند همين

اشكال هست  غير از آبيارى باشند و اصال محتاج به آب نباشند هميناگر 

 ، بله اگر غير از آبيارى وظائفى ديگر نيز به عهده گرفته باشد و به

خاطر باران بى نياز از آبيارى بشود لكن وظائف ديگر همچنان باقى باشد 

عامل  وظائف كارهائى باشد كه در بيشتر شدن ميوه مؤ ثر است اگر آن

 . حق سهم خود هست و گرنه محل اشكال استمست

عامل مقرر مى  جائز است كه غير از سهمى كه از ميوه براى - 9مساءله 

شود چيز ديگرى نظير پول و غير آن نيز مقرر شود و حتى مى تواند 

 .يكى از خود درخت ها و يا تعداد معينى را فرد خود قرار دهد چند

 انجام شود همه ميوه باغ ملك مالك هركجا عقد مساقات باطل - 10مساءله 

عامل تنها مستحق اجرت المثل كارى است كه انجام داده و  باغ است ، و

المثل را حتى درصورتى كه عالم به فساد شرعى مساقات بوده  اين اجرة

فساد مستند به اين باشد كه در عقد مساقات تمامى  مستحق است ، بله اگر

عامل مستحق چيزى نيست هرچند كه   اندميوه باغ را سهم مالك قرار داده



 .جاهل به فساد هم بوده باشد

عامل از روزى كه ميوه ظاهر شود و خود را نشان بدهد  - 11مساءله 

هست ، در نتيجه اگر بعد از ظهور و قبل از تقسيم از  مالك سهميه خود

مباشرت وى در عمل باطل شود  دنيا برود و مساقات بخاطر اشتراط

كشمش باشد  به وارثش مى شود، و اگر ميوه باغ خرما و ياسهمش منتقل 

 .و سهم او به حد نصاب برسد زكات به عهده اش مى آيد

و آن اين است كه مالك : مغارسه معامله اى است باطل  - 12مساءله 

بدهد كه در آن درخت بنشاند بر اين قرار درختها  زمين خود را به كسى

عامل  چه اينكه در معامله شرط كنندعامل مشترك باشد، حال  بين او و

سهمى از زمين را هم ببرد و يا تنها سهيم در درخت باشد و چه اينكه 

باشد و يا از عامل ، بنابراين نهالها ملك مالك آن است اگر  نهالها از مالك

عامل تنها مستحق اجرة المثل كارى است  مالك آن همان مالك زمين باشد

حال  شد بايد اجاره زمين را به مالك بپردازدعامل با كه كرده و اگر ملك

عامل بدون اجاره يا با اجاره در  اگر تراضى كردند بر اينكه درختهاى

تواند بعامل دستور  زمين مالك باقى بماند كه هيچ وگرنه مالك زمين مى

 دهد نهالهايش را از زمين او ريشه كن كند، و اگر به خاطر اين كار

  آن نقص را هم بمالك بپردازد همچنانكهزمينش نقصى پيدا كرد ارش

عامل هم مى تواند درخت خود را از زمين او ريشه كن كند واگر كرد 

و چاله هاى آن را پر كند و صاحب زمين حق  بايد زمين مالك را تسطيح

زمين او باقى بگذارد و  ندارد او را مجبور كند به اينكه درختانش را در

 .دهرچه كه اجرتى هم از او بخواه



باطل است اگر كسى بخواهد  بعد از آن كه گفتيم مغارسه - 13مساءله 

آن  چنان معامله اى را به نحو مشروع انجام دهد عالجش ممكن است و

اين است كه نتيجه مغارسه را داخل در تحت عنوانى مشروع نموده مالك 

عامل شريك در درختان بشوند، يا به اينكه درختها را به شركت  زمين و

اينكه مالك زمين درختكار را وكيل كند و بگويد  دارى كنند هرچند بهخري

نهال مى خرى براى هر دوى ما بخر، آن گاه درختكار خود را  هرچه

درختهاى او را بنشاند و تا مدتى معين  اجير صاحب زمين كند بر اينكه

قبال اينكه نصف منفعت زمين او و يا نصف  آب بدهد و خدمت كند در

مالك زمين است  ك وى شود، و يا به اينكه اگر درختها ملكزمين او مل

مقابل اينكه نصفه او را نيز بنشاند و يا  نصف آن را تمليك ديگرى كند در

چنين مى كنم به  مدتى معين خدمت كند و درختكار هم شرط كند كه من

 شرطى كه درختان در زمين تو بدون اجاره تا فالن مدت باقى بماند، و

ملك درختكار است و نصف آن را تمليك صاحب زمين كرده اگر درختها 

يا نصف ميوه آن زمين قرار بدهد و عليه  عوضش را نصف زمين او و

و تا مدتى معين  خود شرط كند كه درختان صاحب زمين را نيز بنشاند

 .خدمت كند

مالياتى كه دولت از نخل و ساير درختان اراضى خراجيه  - 14مساءله 

 مالك زمين است مگر آن كه در ضمن عقد شرط كرده به عهده مى گيرد

 .كند و بپردازد و يا بر عهده هر دو باشد باشند كه درختكار آن را تعهد

عامل در معامله مساقات جائز نيست كه بر سر همان زمين  - 15مساءله 

مثال خودش با مالك مساقات كند بر نصف ميوه و (مساقات كند  يا ديگرى



مگرآنكه مالك اجازه چنين ) در مقابل ثلث ميوه  ذار كندباغ را بديگرى واگ

چنين اذنى به اين است كه  كارى به او داده باشد، لكن در حقيقت برگشت

باغ او را  عامل را وكيل خود كند به اينكه مساقات خودش رافسخ و سپس

عامل اولى مستحق  به ديگرى يعنى شخص ثلث مساقات كند، در نتيجه

عامل شخص ثالث را  ى الظاهر اين كار جائز است كهچيزى نيست بله عل

 .شريك خود در عمل كند

  كتاب بدهكارى و قرض

علل براى كسى  بدهكارى و دين عبارت است از مالى كلى كه به علتى از

مال مشغول شده  درذمه ديگرى ثابت شده باشد، به كسى كه ذمه اش به آن

 ه از وى طلبكار است مىمى گويند مديون و يا مدين ، و به آن ديگرى ك

است ، و يا امورى  گويند دائن و يا غريم ، و علت اين بدهكارى يا قرض

بهاى جنسى كه آن را نسية خريده و يا جنسى كه آن را به سلم  ديگر نظير

حاصل تحويل دهد، و يا اجرت خانه اى كه مثال آن را  فروخته تا در سر

 آن را مهريه قرار داده و يا كه اجاره كرده و هنوز نپرداخته و يا چيزى

نظير  آن را عوض خلع قرار داده و هنوز نپرداخته و يا امورى ديگر

اينها، و اين بدهكارى احكامى دارد مشترك با قرض و قرض احكامى دارد 

 . بخودش مخصوص

   گفتار در احكام بدهكارى

بدهكارى دو نوع است حال يعنى مدت آن سر رسيده و دائن  - 1مساءله 

مطالبه كند و بر ميدون هم لحظه به لحظه واجب است در   تواند آن رامى

بپردازد، و يكى ديگر بدهى مدت دار است  صورت تمكن و يسار آن را



مديون هم واجب نيست قبل از  كه طلبكارش حق مطالبه آن را ندارد و بر

بدهى گاهى با  تمام شدن مدتى كه تعيين شده آن را بپردازد، و تعيين مدت

اردادى است كه طلبكار و بدهكار بين خود دارند مانند مدت در معامله قر

و نسيه ، و گاهى با قرار شارع است مانند اقساطى كه حاكم شرع در  سلم

 .كند پرداخت ديه معين مى

  اگر بدهى حال و بدون مدت باشد و يا اگر مدت داشته مدتش  - 2مساءله 

كن واجب است آن را اداء كند باشد همان طور كه بر بدهكار متم سرآمده

امروز و فردا نكند همچنين بر طلبكار واجب  و در پاسخ مطالبه طلبكار

تفريغ ذمه خود برآمده  است طلب خود را از او كه در صدد اداء دين و

قبل از  تحويل بگيرد، و اما بدهى مدت دار اشكالى نيست در اينكه طلبكار

قبل  كه هست در اين است كه آياسرآمدن مدت حق مطالبه ندارد، اشكالى 

از مدت اگر بدهكار بخواهد بدهى خود را داوطلبانه زودتر بپردازد بر 

هست قبول كند يا نه ؟دو وجه است بلكه دو قول است كه  طلبكار واجب

قول دوم است مگر آن كه از قرائن بدست آيد كه قرار  اقوى از آن دو

است نه اينكه حقى براى به بدهكار  دادن مدت صرفا به منظور ارفاق

نخواهد ارفاق او را قبول كند  طلبكار باشد كه در اين صورت اگر بدهكار

 .تحويل بگيرد بر او واجب است طلب خود را

گفتيم در صورتى كه مديون بخواهد دين سرآمده خود را  - 3مساءله 

طلبكار واجب است قبول كند، حال اگر قبول نكرد حاكم او را  بپردازد بر

قبول مى سازد البته اين در زمانى است كه بدهكار به نزد حاكم  ور بهمجب

خواسته باشد كه طلبكارش را مجبور به قبول بسازد، و  شكايت برده از او



مديون بدهى خود را در دسترس طلبكار قرار  اگر دسترسى به حاكم نباشد

در اختيار و سلطنت طلبكار  مى دهد به نحوى كه به حسب تصديق عرف

و اگر بعد از  ار گرفته باشد كه اگر چنين كند ذمه خود را فارغ ساختهقر

مال را تحت  آن تلف شود ضمانى بر او نيست ، و اگر نتواند به اين طور

تحويل دهد كه اگر چنين  اختيار طلبكار بگذارد مى تواند آن را به حاكم

ا نه قبول كند ي كند ذمه اش برى شده ، و آيا بر حاكم واجب است آن را

؟محل تاءمل و اشكال است ، و اگر حاكمى يافت نشود آيا بدهكار مى 

با خود ( تعيين نموده  آن كلى در ذمه خود را در مال مخصوص  تواند

اموال خود كنار  و سپس آن را از) مال فالن بابت طلبش باشد بگويد اين

اشد اشكال است ، و اگر طلبكار غائب ب بگذارد يا نه در اين نيز تاءمل و

ذمه خود را فارغ كند  و رساندن طلب او به ممكن نباشد و مديون بخواهد

وجوب قبول  ، و در- البته اگر حاكم باشد -بايد آن را به حاكم برساند 

حاكم همان اشكال است كه گذشت و اگر حاكمى نباشد آن بدهى همچنان 

 .او باقى است تا آن را به طلبكار ياقائم مقام او برساند در ذمه

اداء دين ديگران به عنوان تبرع جائز است چه اينكه مديون  - 4مساءله 

يا مرده ، و با اينكار ذمه مديون برى مى شود هرچند كه خود  زنده باشد

هرچند كه منع كرده باشد، برطلبكار او هم واجب  او اجازه نداده باشد بلكه

 .قبول كند است آن را

است به صرف جدا شدن آن متعين دين كلى كه در ذمه مديون  - 5مساءله 

كه به دست طلبكار نداده ملك او نمى شود، در مسئله سوم هم  نگشته مادام

تحويل گرفتن طلبش امتناع بورزد صرف اينكه  گفتيم كه اگر طلبكار از



مال خود جدا كند متعين شدن آن به صرف جدا  بدهكار آن دين را از

اگر مثال ده تومان بدهكار است محل تاءمل و اشكال است ، بنابراين  كردن

بيرون كند و در دست بگيرد و به طرف بدهكار  و آن را از جيب خود

مال آن پول تلف شود پول خودش تلف شده  برود تا بوى بدهد و در همين

 .پول طلبكار در نتيجه هنوز آن دين را بر ذمه دارد نه

ل از فرا خالل مدت و قب بدهى مدت دار با مرگ مديون در - 6مساءله 

نمى شود  رسيدن سرآمد آن فورى مى شود، ولى با مرگ طلبكار فورى

 پس اگر طلبكار بميرد ورثه او بايد همچنان منتظر بماند تا مدت طلبشان

قبل از حلول آن مدت  سرآيد، پس اگر مهريه زنى مدت معينى دارد و

 آن سرآمدن شوهر كه بدهكار است از دنيا برود زن مى تواند بدون انتظار

مدت مهريه خود را از ورثه مطالبه كند، بخالف اينكه زن از دنيا برود 

ورثه او نمى توانند قبل از تمام شدن مدتى كه براى مهريه متوفات  كه

را از شوهرش مطالبه كنند، و طالق دادن شوهر حكم  معين شده مهريه او

ار همسرش را طالق داد مهريه مدت د  اگر مردى مرگ او را ندارد پس 

شدن مديون به  زن همچنان تا مدت مقرر باقى است ، همچنانكه محجور

حال و  خاطر ورشكستگى حكم مرگ او را ندارد پس اگر مفلس ديونى

فورى دارد و ديونى هم مدت دار اموال او در بين طلبكاران فعلى و 

 مى شود و طلبكار اين كه مدت طلبشان سر نرسيده با دسته فورى او تقسيم

 .ت ندارنداول شرك

فروختن دين به دين جائز نيست و اين در موردى كه هر دو  - 7مساءله 

بنابر اقوى است هرچند مدت آن دين ها سرآمده باشد و  دين داراى مدتند



و فروختن دين به دين چنين است كه  در غيراين مورد بنابر احتياط است ،

كه شخصى از زيد مثل اين قبل از اين معامله هم كاال دين است و هم بهاء،

او جو  يك وزنه گندم طلب دارد و زيد هم يك وزنه جو از او طلب دارد و

خود را به گندم مى فروشد و يا شخصى از شخصى ديگر گندم طلب دارد 

مقابل گندمى كه او  از وى گندمى ديگر و بخواهد گندم خود را در و او هم

 عمرو طلب دارد واز وى مى خواهد بفروشد و يا زيد مثال گندمى را از 

 بكر هم گندمى از خالد طلب دارد آن گاه زيد بخواهد گندم خود را در

تحويل  در نتيجه زيد گندم بكر را از خالد(مقابل گندم بكر به وى بفروشد 

قبل از بيع  و اما اگر هر دو عوض).بگيرد و بكر گندم زيد را از عمرو

د از بيع و بخاطر بيع دين نباشد هرچند كه يكى از آن دو و يا هر دو بع

شود مثال گندمى را كه در ذمه شخصى ديگر دارد بهمان شخص نسية  دين

شقوق بسيارى دارد كه بيانش در وسع اين مختصر  و در ذمه او بفروشد

 . نيست

جائز است طلبى را كه داراى مدت است باتراضى طرفين به  - 8مساءله 

صطالح تجار اين عصرر كمتر نقد كند، و اين همان است كه در ا مبلغى

عكس اين يعنى طلبى كه مدتش رسيده به مبلغى   مى خوانند، ولى نزولش 

مثال از مدتش مانده در مقابل  بيشتر مدت دار كنند و ياطلبى كه يك ماه

 . مبلغى بيشتر مدتش را بيشتر كنند جائز نيست

قسمت كردن طلب و دين مشترك جائز نيست پس اگر دو نفر  - 9مساءله 

نفرطلبى داشته باشند، مثال جنسى مشترك بين خود را به چند نفر   چنداز

يا دو نفر وارث كسى باشند كه مورث آنان از چند  نسية فروخته باشند و



از تعديل و سهم بندى آن مطالبات  نفر طلب داشته باشند و بخواهند بعد

ا به بقيه بدهكاران ر مافى الذمه چند نفر را به يك وارث و ما فى الذمه

كه  وارث ديگر اختصاص دهند صحيح نيست ، بله على الظاهر همانطور

مال مشتركى را طلب  در كتاب شركت گذاشت اگر چند نفر از يك نفر

وصول كند  داشته باشند جائز است يكى از آنان سهم خود را از آن شخص

كه اگر وصول كرد حق او به اين وسيله متعين در همان مى شود كه 

ب بقيه همچنان در ذمه بدهكار مى ماند، لكن اين ربطى به طل گرفته و

 .تقسيم دين ندارد

حلول موعد دين و در صورت  بر مديون واجب است هنگام - 10مساءله 

چيزى كه نسيه از  مطالبه طلبكار بهر وسيله كه شده حتى به فروختن همان

اجاره  يااو خريده و يا كاالئى ديگر و يا باغ و يا مطالبه از بدهكارش و 

دادن امالكش و يا هر راهى ديگر در اداء دين خود سعى نمايد، و آيا 

واجب است كار و كسبى كه اليق به حالش باشد و منافاتى  براى اداء دينش

باشد دست بگيرد يا نه ؟دو وجه بلكه دو قول  با آبرو و قدرتش نداشته

ر مخصوصا اگر آن كا است ، كه دست به چنين كار زدن احوط است

كسى كه  احتياج به تكلف و مشقت نداشته باشد و مخصوصا در خصوص

كار و كسب شغل او بوده ، بلكه نسبت به چنين كسى وجوبش قوى است و 

تجمل  اداء دين خانه مسكونى و لباس مورد حاجت هرچند كه لباس بله در

 و احتياج هم داشته - البته اگر اهل سوار شدن باشد -باشد حيوان سوارى 

بلكه همه ضروريات خانه اش از فرش و رختخواب و روپوش و  دباش

غذاخورى و طباخى حتى آن چه كه براى  ظرف و كاسه و بشقاب



كه طلبكار نمى تواند ) مهمانيهايش مورد حاجت واقع مى شود استثناء شده

خوداو هم  البته) براى وصول طلب خود او را مجبور به فروش آن ها كند

شد به مقدار حاجت به حسب حالش و آبرويش اكتفاء بايد در آن چه گفته 

به مقدارى كه اگر ) زائدبر آن ها در اداء دين خود بفروشد و(كند 

در عسر و شدت و ناراحتى و منقصت  مجبورش كنند به فروختن آنها

دين است نه خصوص  واقع مى شود، و همه اينها كه گفته شد از مستثنيات

به   كه حتى كتب علمى به مقدار حاجت وبعضى از آن ها بلكه بعيد نيست

 . حسب حالت مرتبه اش را نيز در مورد اهل علم از مستثنيات دين بدانيم

 اگر بدهكارى خانه اى داشته باشد كه زيادتر و بزرگتر از آن - 11مساءله 

مقدارى است كه بدان محتاج است به مقدار حاجتش را نگه دارد و بقيه را 

 مى فروشد و خانه اى ارزانتر و اليق به حالش را مى فروشد، و يا آن

متعددى دارد كه براى سكونت همه آن  خريدارى مى كند، و اگر خانه هاى

حيوان سوارى و جامه  ها احتياج دارد هيچ يك از آنها را نمى فروشد، در

 . منوال است و ساير آن چه درباال گذشت نيز حكم به همين

 در اختيار دارد كه براى سكونتش كافى اگر خانه اى موقوفه - 12مساءله 

موجب هيچ منقصت و پستى هم بر او نيست ، و خانه اى ديگر دارد  است

احتياط آن است كه براى اداء دينش آن را  كه ملك شخصى او است

 .بفروشد

اينكه خانه سكناى مديون بخاطر دينش فروخته نمى شود  - 13مساءله 

ز دنيا برود و چيزى جز خانه حال حيات او است ، پس اگر ا مخصوص

باشد و يا اگر چيز ديگرى هم بجاى گذاشته دين  مسكونيش بجاى نگذاشته



به مستوعب باشد خانه اش نيز مانند  او همه اموالش را مستوعب و يا شبيه

 .مى شود ساير ماتركش بفروش مى رسد و صرف اداء دينش

ات دين است اين است معناى اينكه خانه و امثال آن از مستثني - 14مساءله 

مديون است او را مجبور نمى كنند براى اداء دينش آن ها را  كه كسى كه

نيست كه چنين كند، و اما اگر خودش  بفروشد شرعا نيز بر او واجب

براى طلبكار گرفتن  راضى باشد كه براى اداء دينش آن ها را بفروشد

كه او  ى نشودطلب از او جائز است لكن سزاوار آن است كه طلبكار راض

محل سكونتش را بفروشد و باعث اينكار نشود هرچند كه او خودش 

به امام صادق )) : كه گفت: در خبر عثمان بن زيد آمده  راضى باشد زيرا

دينى طلب دارم و او خودش مى خواهد  عليه السالم عرض كردم از كسى

من : (دالسالم فرمو خانه اش را بفروشد و دين مرا بدهد امام صادق عليه

 ( تو را به خدا پناه مى دهم از اينكه او را از زير سايه اش بيرون كنى

بلكه با در نظر گرفتن داستان ابن ابى عمير، رضوان اهللا تعالى عليه 

ورع در دين اقتضاء دارد كه طلبكار نگذارد بدهكار دست به  احتياط و

 .چنين عملى بزند

دين چيزهاى ديگرى از متاع و اگر بدهكار غير از مستثنيات  - 15مساءله 

داشته باشد كه جز به كمتر از قيمت واقعى فروش نمى رود  كاال و يا عقار

كمتر بفروشد و دينى كه موعدش رسيده و  واجب است آنها را بهمان قيمت

تاءخير اينكار به انتظار اينكه  صاحبش مطالبه آن مى كند را بپردازد، و

اگر آن را نمى   جائز نيست ، بلهروزى آن را به قيمت واقعى بفروشد

بقول  خرند مگر به قيمت بسيار كم به طورى كه فروختنش به آن قيمت



 .معروف مال خود را آتش زدن باشد بعيد نيست كه فروختنش واجب نباشد

همان طور كه بر بدهكار تنگدست دادن بدهى واجب نيست  - 16مساءله 

بگذارد و بر او فشار آورد، حرام است كه او را در تنگنا  بر طلبكار هم

 .روزى دست و بالش باز شود بلكه واجب است او را مهلت دهد تا

امروز و فردا كردن بدهكار با اينكه قدرت بر اداء بدهى  - 17مساءله 

است ، بلكه بر او واجب است كه در صورتى هم كه ندارد  دارد معصيت

 .امكان را داشته باشد نيت پرداخت آن در اولين ازمنه

   گفتار در قرض

قرض عبارت است از تمليك مالى به ديگرى به عنوان ضمانت به اينكه او 

مال را به عهده بگيرد كه عين آن و يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد،  آن

  مال را مقرض و گيرنده را مقترض و نيز مستقرض  در اين معامله دهنده

 .مى نامند

 حاجت عملى است مكروه ، و با قرض گرفتن در صورت عدم - 1مساءله 

كراهتش تخفيف پيدا مى كند هرمقدار كه حاجت به قرض  بودن حاجت

مقدار كه حاجت شديدتر باشد كراهت  كمتر باشد كراهت آن شديدتر و هر

را به كلى از بين  خفيف تر مى شود تا به جائى كه شدت حاجت كراهت

  مانند حفظ نفس ازمى برد، بلكه چه بسا كه به خاطر انجام عملى واجب

تلف و حفظ عرض و امثال آن قرض گرفتن واجب مى شود، و احتياط 

 كه مالى ندارد كه با آن قرض خود را بدهد و واجب آن است كه كسى

احتمال و انتظار رسيدن به چنين مالى را هم ندارد جز در هنگام 

كه قرض دهنده از حال و روز او آگاه  ضرورت قرض نكند مگر آن



 .باشد

قرض دادن به مؤ من از مستحبات موكد است مخصوصا  - 2مساءله 

به آن باشد چون جنبه قضاء حاجت مؤ من و كشف  مومنى كه نيازمند

رسيده ) ص (از رسول خدا  كربت و برطرف كردن اندوه او را هم دارد،

بهر درهمى  كسى كه به برادر مسلمان خود قرض بدهد)) :است كه فرمود

ده باشد پاداشى و حسنه اى همسنگ كوه احد از  دا كه به او قرض 

رضوى و طور سينا دارد و اگر در مطالبه كردن قرض خود را  كوههاى

بدون حساب و بدون عذاب چون برق خاطف  از وى با او مدارا كند او را

پل صراط عبور مى دهند و اگر كسى برادر مسلمانش نزد او از تهى  از

 ندهد خداى تعالى در روزى كه   به وى قرض دستى شكايت كند و او

 .محروم مى سازد پاداش نيكوكاران را ميدهد او را از بهشت

قبول دارد  قرض يكى از عقود است و لذا احتياج به ايجاب و - 3مساءله 

 و يا عبارتى ديگر كه ((  بتو قرض دادم-اقرضتك )) : دهنده بگويد قرض 

و يا عبارتى ديگر كه  ((  كردمقبول)) :اين معنا را برساند و گيرنده بگويد

به ايجاب را برساند، و در اين ايجاب و قبول عربيت معتبر  رضايتش

مى شود، و بلكه به شكل معاطاة نيز صورت  نيست بلكه با هر لغتى واقع

دهنده پول را به عنوان  مى گيرد و معاطاة در قرض به همين است كه

تحويل   به همين قصد آن راقرض در اختيار گيرنده قرار دهد و گيرنده هم

بگيرد، و چون قرض عقد است در آن همه شرائطى كه در متعاقدين شرط 

عاقل و داراى   شرط است يعنى بايد بالغ و مقرض و مقترض  است در

 .قصد و اختيار بوده باشد و ساير شرايط را هم دارا باشند



بر است كه در مالى كه به قرض داده مى شود بنابراحتياط معت - 4مساءله 

باشد و نيز بايد مملوك بوده باشد، پس قرض دادن مطالبات و نيز  از اعيان

نيز چيزى كه مانند شراب و خوك به ملكيت كسى  قرض دادن منفعت و

قرض دادن كلى به اينكه عقد قرض  در نمى آيد صحيح نيست ، و اينكه آيا

ى را از آن كل را بر روى آن واقع سازند و هنگام پرداخت مصداقى

تاءمل است ، و در قرض دادن اموال  بپردازند صحيح است يا نه محل

اوصافو خصوصيات  مثلى اين شرط معتبر است كه چيزى باشد كه ضبط

آن كه قيمت و رغبت انسانها با اختالف آن اوصاف مختلف مى شود 

باشد، و اما در قرض دادن اموال قيمى مانند گوسفند و جواهر بعيد  ممكن

معتبر نباشد، بلكه تنها علم به قيمت روزى كه به  ين شرطنيست كه ا

باشدبنابراين اقرب آن است كه جائز است  قرض گرفته مى شود معلوم

روز آن را بدانند و هرچند  جواهر را قرض دهند به شرطى كه قيمت آن

 .كه ضبط اوصاف آن ممكن نباشد

 ض دادن مبهمقرض حتما بايد بر مالى معين واقع شود، پس قر - 5مساءله 

صحيح نيست ، ) مثل اينكه بگويد يكى از اين دو گوسفند را قرض دادم )

اگر آن مال مكيل و موزون است كيل و وزنش و اگر  شرط ديگر اينكه

دادن يك خرمن گندم به طور  معدود است عددش معلوم باشد، پس قرض

معين يا يك  تخمين صحيح نيست هرچند كه با يك ظرف نظير يك گونى

دوى معين و نه با كيل متعارف مقدارش معين شود و هرچند كه با يك كن

وزن شود ) نظير كيلو(غير عيار متعارف در بين عامه مردم  سنگ معينى

ولى نزديكتر به احتياط آن است كه  هرچند كه اكتفاء به آن بعيد نيست



 .چنين نكنند

در صحت قرض اين شرط معتبر است كه قبض و اقباض  - 6مساءله 

در غير اينصورت بصرف خواندن ، عقدش مستقرض  ورت بگيرد، وص

مالك مى شود هرچند كه در آن   نمى شود و بعد از قبض مالك قرض 

 .تصرف نكرده باشد

اقوى آن است كه قرض عقدى الزم است و قرض دهنده نمى  - 7مساءله 

فسخ نموده عين مال قرض را به فرضى كه موجود باشد از  تواند آن را

هم نمى تواند آن را فسخ نموده در قيميات   پس بگيرد مقترش رض مستق

مال قرض را پس بدهد، بله قرض دهنده مى تواند به قرض گيرنده  عين

بخواهد كه آن را اداء كند هرچند كه حاجتش از آن  مهلت ندهد و از او

برآوردن حاجت از آن مال الزم  برنيامده باشد و هرچند زمانى كه براى

 .ته باشداست نگذش

اگر مالى كه به قرض گرفته مى شود نظير گندم جو و طال و  - 8مساءله 

مثلى باشد مثل آن چه قرض گرفته به ذمه او در مى آيد، اجناس هم  نقره

كه هيچ تفاوتى در دانه (عصر جديد بيرون مى آيد  كه از كارخانه هاى

 اقرب طاقه بلورى و چينى بلكه بنابر مانند ظرفهاى) دانه هاى آن نيست 

اگر آن مال قيمى باشد  هاى پارچه و فاستونى حكم مثلى را دارد، و اما

آيا اين قيمت  نظير گوسفند آن چه كه قرض گرفته به ذمه او در مى آيد و

 روزى است كه آن را قرض گرفته و يا قيمت روزى است كه آنرا مى

ه پردازد؟دو وجه است كه وجه اول اقرب است هرچند كه نزديكتر ب

قيمت آن مال در آن دو روز متفاوت است نسبت  احتياط آن است كه اگر



 .او را حاصل نمايد به مقدار با قرض دهنده مصالحه كند و رضايت

در قرض جائز نيست كه قرض دهنده شرط كند بيش از آن  - 9مساءله 

بگيرد، حال چه اينكه صريحا آن را شرط كنند و يا در  مقدار كه داده

باشند و قرض را بر اساس آن قرار باطنى  ن قرارى داشتهضميرشان چني

است كه تشديد شديدى بر آن  واقع سازند، و اين همان رباى قرضى حرام

عينى باشد مثال  وارد شده است و در اين زياد فرقى نيست بين اينكه زيادى

اعمال باشد  ده درهم قرض دهد و دوازده درهم پس بگيرد، و ياعملى از

 ه درهم بدهد وه درهم بگيرد لكن شرط كند كه مستقرض لباسىمثل اينكه د

مثل اينكه  براى او بدوزد و چه اينكه آن زيادى منفعتى يا انتفاعى باشد

 شرط كند يك سال در خانه او بنشيند و يا در مالى كه از او گرو گرفته

 تصرف كند روى فرش او بنشيند، و چه اينكه صنعتى از صنعات باشد

رهم هاى لب بريده به او قرض دهد به شرطى كه او درهم مثل اينكه د

اموال  بدهد و نيز فرقى نيست بين اينكه مال مورد قرض از سالم به او پس

ربوى يعنى مكيل و موزون باشد يا ربوى نباشد مثال مانند گردو و تخم 

 .شمردنى باشد مرغ

ه اگر قرض دهنده بگيرنده بگويد به تو قرض مى دهم ب - 10مساءله 

كه فالن جنس را به كمتراز قيمت به من بفروشى يا اجاره دهى  شرطى

اين نيز داخل در شرط زيادت است ، بله عكس  شرط زيادى كرده زيرا

اشكال ندارد و آن اين است كه قرض گيرنده چيزى كه مثال  اين صورت

او بفروشد و بگويد من اين را به   دهنده است به مورد حاجت قرض 

 . قرض بدهى ى فروشم كه فالن مبلغ به منشرطى به تو م



حرمت زيادت وقتى است كه آن را در ضمن عقد شرط كنند  - 11مساءله 

شرط اشكال ندارد، بلكه براى مقترض مستحب است زيرا اين  و اما بدون

بهترين مردم آن كسى (كه فرموده اند،  خود عنوان حسن قضاء را دارد

صورتى هم كه منظور گيرنده   دربلكه) است كه قضاء دينش بهتر باشد

دهى من به عنوان  اين باشد كه به دهنده به فهماند هر وقت به من قرض

اشكال  حسن قضاء اين زيادت را به تو مى دهم براى دهنده و گيرنده

ندارد، هرچند كه اگر دهنده اين معنارا از گيرنده سراغ نمى داشت به او 

اهت دارد مخصوصا در داد بعد گرفتن آن را مقرض كر قرض نمى

گرفتن زيادت باشد، بلكه مستحب  صورتى كه قرض دادنش به منظور

و عنوانى ديگر  است براى او كه وقتى مستقرض چيزى به عنوان هديه

 نظير هديه به او ميدهد او آن را به حساب طلب خود حساب كند يعنى به

 .همان مقدار از طلب خود كم كند

 مقترض تنها بر مقرض حرام است ، و اما شرط زيادت عليه - 12مساءله 

براى مقترض و عليه مقرض اشكال ندارد مثل اينكه ده درهم به  شرط آن

كه او هشت درهم برگرداند، و يا درهم هائى   بدهد به شرطى او قرض 

هائى لب بريده به او پس  سالم به او قرض دهد به شرطى كه او درهم

 كه مثال صد تومان جنس مى گيرند معمول شده بدهد، پس اينكه بين تجار

و نامش را صرف برات مى  و همان صد تومان را بفروشنده حواله ميدهند

به (فروشد  گذارند آن گاه آن كه حواله ، برات در دست دارد آن را مى

اگر آن ) طورى كه نقل شده اين عمل را خريد و فروش حواله مى نامند

و خالصه حواله (دارى كنند صد تومانى را به قيمت بيشتر خري حواله



اشكالى ندارد، و اما اگر آن را ) كه مى پردازد كمتر از آن مقدارى باشد

بيشتر از مبلغ پرداختى او است از  به مبلغى كمتر بخرد و حواله اى كه

 . داخل در ربا است و حرام است طرف بگيرد

 قرضى كه مشروط به زيادت باشد صحيح است لكن شرط آن - 13مساءله 

باطل و حرام است ، بنابراين قرض گرفتن از رباخوارى كه جز با گرفتن 

بيشتر حاضر نيست قرض بدهد مانند بانكها و غيره جائز است به  مقدارى

جدى شرط او را نپذيرد و تنها قرض را قبول كند، و  شرطى كه به طور

عمل  قبول كند لكن قصد جدى و حقيقى نداشته باشد اينكه به ظاهر شرط را

حرامى نيست ، و بنابراين معامله قرض صحيح و تنها شرطش حرام است 

 . نشده است و حرام هم مرتكب

مالى كه به قرض گرفته شده اگر مانند درهم و دينار و گندم  - 14مساءله 

مثل آن صفات است ،  مثلى باشد وفاى به قرض و اداء آن به دادن و جو

و يا ترقى  فته باقيمانده باشدحال چه اينكه به قيمت روزى كه به قرض گر

 يا تنزل كرده باشد، و اين همان وفاى به قرض است و موقوف بر خيانت

مثل آن چه را كه داده  طرفين نيست پس دهنده قرض مى تواند از گيرنده

گيرنده  مطالبه نمايد هرچند كه آن جنس چندين برابر ترقى كرده باشد و

  شده امتناع بورزد، قرض دهنده هم نمى تواند به بهانه اينكه گران قرض 

 بايد هرانچه را كه داده از گيرنده قرض قبول كند هرچند كه چندين برابر

تنزل كرده باشد ممكن هم هست معادل قيمت آن جنس جنس ديگر را 

قرض كرده بجاى آن دينار بدهد يا به عكس ولكن  بپردازد، مثال اگر درهم

 است ، بنابراين اگر بدون طرفين اين گونه وفاء موقوف بر تراضى



حق دارد ازقبولش   بخواهد بجاى درهم او دينار بدهد او رضايت مقرض 

دينار  امتناع بورزد هرچند كه از نظر قيمت برابر باشند بلكه هرچند كه

بدل را مطالبه كند يعنى  گران تر از درهم باشد همچنانكه اگر مقرض اين

تواند امتناع كند   گيرنده قرض مىبا اينكه درهم بقرض داده دينار بخواهد

مال بقرض گرفته شده قيمى  و اما اگر. هرچند كه دينار ارزانتر باشد

مشغول مى شود و آن  در سابق گفتيم كه ذمه مقترض به قيمت آن. باشد

تراضى  عبارت است از پول رائج پس اداء قرض به نحوى كه متوقف بر

 با دادن جنسى ديگر از غيرطرفين نباشد دادن همان قيمت است ، البته 

پول رائج نيز وفاء ممكن است لكن محتاج به تراضى طرفين است و اما 

كه به قرض گرفته شده موجود باشد و گيرنده بخواهد  اگر عين آن مالى

يا دهنده بخواهد همان را بدهد و گيرنده  همان را بدهد و دهنده امتناع كند

 .  جائز استامتناع كند اقوى آن است كه اين امتناع

در قرض گرفتن مثلى جائز است مقرض عليه مقترض شرط  - 15مساءله 

از غير آن جنس را اداء كند، و اگر چنين شرطى كرد شرطش  كند اينكه

داده و آن چه شرط كرده كه پس بگيرد از  الزم است به شرطى كه آن چه

 از آن بگيرد كم بهاتر باشد نظر قيمت برابر باشند و يا آن چه مى خواهد

 . چه داده است

اقوى آن است كه اگر شرط مدت شود در قرض شرطش  - 16مساءله 

اجل  الوفاء است و مقرض حق ندارد قبل از فرارسيدن آن صحيح و الزم

 .مطالبه نمايد

اگر مقرض عليه مقترض شرط كند كه وفاى به قرض را در  - 17مساءله 



محل  اء است هرچند كهديگر انجام دهد اين شرط صحيح و الزم الوف شهر

آن جنس به آن شهر مستلزم مخارجى باشد، پس اگر در غير آن شهرى 

مطالبه كند بر مقترض واجب نيست قبول نموده در آن جا  كه شرط كرده

ديگر غير آن شهرى كه شرط شده  اداء نمايد، همچنانكه اگردر شهرى

د قرض از قبول كند، و اما اگر عق بخواهد بپردازد بر مقرض واجب نيست

كه قرض داده  نظر محل پرداخت مطلق باشد اگر مقرض در همان شهرى

 واجب است اداء نمايد، همچنانكه اگر مقترض در  مطالبه كند بر مقترض 

 بايد قبول كند و اما اگر مقرض در شهرى ديگر  جا اداء كرد مقرض  آن

است كه اگر براى مقترض ضررى و مئونه اى  مطالبه كند احتياط آن

قبول كند همچنانكه براى مقرض احتياط آن است كه اگر  ندارد مقترض

طلب خود را در شهرى ديگر از  برايش ضررى و مئونه اى ندارد

كار آيد احتياج به  مقترض به پذيرد و اما اگر پاى ضرر و يا مئونه در

 .رضايت طرفين دارد

يد در قرض جائز است مقرض عليه مقترض شرط كند كه با - 18مساءله 

كفيل او  بسپارد و يا شخصى ديگر او را ضمانت كند و يا كسى يا گرو

شود، و همچنين هر شرط جائز ديگرى كه براى مقرض سودى مادى 

 . صرفا مصلحتى برايش داشته باشد جائز است نداشته باشد و

 اگر قرض دهنده پولى را به شخصى قرض دهد دولت آن - 19مساءله 

ازپول   و پولى ديگر به جاى آن رائج سازد، غيرپول را از اعتبار بيندازد

مثل اسكناس  از اعتبار افتاده چيزى به عهده قرض گيرنده نيست ، بله در

و اوراق بهادارى كه در اين زمانها متعارف شده اگر از درجه اعتبار 



على الظاهر ذمه مقترض به پول رائج مشغول مى شود،بله اگر  ساقط شود

من )) : اسكناس خاص را قرض بدهد و بگويددهنده فرض شود كه قرض

مى دهم كه نام آن نوت است ، مثال  خصوص اين اسكناس را به تو قرض

مى كند و  در چنين فرضى نوت هم حكم همان درهم و دينار را پيدا

 .همچنين حال مهريه هائى كه بر روى اسكناس واقع مى شود
 
 
 

  كتاب رهن گرو

مال به  وردن وثيقه اى در دين كهرهن عقدى است شرعى براى بدست آ

گرو گرفته شده را رهن و مرهون و دهنده گرو را، راهن ، و گيرنده اش 

 ميگويند، و رهن از آن جا كه عقد است احتياج به ايجاب و را مرتهن

قبول دارد ايجابش از طرف راهن و قبولش از طرف مرتهن واقع مى 

اهم اهل عرف معناى عبارتى است كه به حسب منف شود، ايجاب آن هر

 :مثل اينكه بدهكار و دهنده گرو به طلبكار بگويد مقصود را برساند

اين )) :و يا بگويد (( ارهنتك)) :بگويد و يا (( رهنتك ، بتو رهن مى دهم))

و  (( مالى كه از من طلب دارى مال وثيقه اى باشد از من نزد تو دربرابر

كه رضايتش  ت از طرف طلبكارامثال اينها، و قبول آن نيز هر عبارتى اس

قبول عربيت معتبر نيست بلكه  به ايجاب را افاده كند، و در اين ايجاب و

 .قبول لفظى يعنى با معاطاة نيز واقع مى شود على الظاهر بدون ايجاب و

عاقل و قاصد و  در راهن و مرتهن شرط است كه بالغ و - 1مساءله 

 به خاطر ورشكستگى و مختار باشند، و در خصوص راهن شرط است كه



طفل و مجنون  سفاهت محجور از تصرف در اموالش نباشد و براى ولى يا

جائز است كه مال آن دو را با رعايت مصلحت و غبطه به رهن بدهد و 

 .رعايت آن دو شرط، براى آن دو رهن بگيرد يا با

در صحت رهن شرط است تحويل دادن از طرف راهن و يا  - 2مساءله 

تحويل گرفتن از طرف مرتهن ، هرچند كه وديعه اى يا  وبه اذن او 

غصبى در دست او باشد و عقد رهن را بر  عاريه اى باشد و هرچند مالى

جديد ندارد، و اگر مال  آن واقع سازند كافى است ، و احتياج به قبض

تحويل مرتهن دهد مگر با  مشاعى را رهن بدهد جائز نيست آن را

تحويل دهد ظاهرا در تحقق  دون رضايت اورضايت شريكش ؛ ولى اگر ب

عمل  قبض كه شرط صحت رهن است كفايت مى كند هرچند كه با اين

 . خود نسبت به سهم شريكش تجاوز كرده است

قبضى كه گفتيم شرط در صحت رهن است تنها در ابتداء رهن  - 3مساءله 

نده والزم نيست استدامه هم داشته باشد، بنابراين اگر گروگير شرط است

تحويل بگيرد و مجددا در اختيار خود گرودهنده يا شخصى ديگر به  آنرا

بدون اذن او قرار گيرد ضررى به صحت عقد رهن نمى  اذن گرودهنده يا

شود، بله مرتهن اين حق را دارد كه  زند و موجب بطالن عقد رهن نمى

گرو دهنده حق  بگويد بايد رهن نزد من بماند و در تحت يد من باشد و

 .دارد آن را از وى پس بگيردن

در مال مرهون شرط است اينكه عين باشد و مملوك و جائز  - 4مساءله 

القبض ، پس رهن دين قبل از گرفتن آن از بدهكار  البيع و ممكن

صحت آن نيز وجهى دارد، و قبض  بنابراحتياط صحيح نيست هرچند كه



پس نمى ) آن به قبض مصداق آن است ، رهن منفعت نيز صحيح نيست

تواند در مقابل پولى كه از مرتهن ميگيرد خانه استيجارى خود را كه مالك 

، و از آن جا كه گفتيم بايد مملوك باشد )آن است رهن او بگذارد منفعت

صحيح نيست ، و چون گفتيم چيزى باشد كه  رهن گذاشتن يك انسان حر

بدون خمر و خوك و مال غير   رهن گذاشتن فروختن آن صحيح باشد پس 

زمين  اجازه و اذان صاحبش جائز و صحيح نيست ، و نيز رهن گذاشتن

خراجى كه به قهر و غلبه سپاه اسالم فتح شده باشد صحيح نيست ، چيزى 

زمين خراجى كه به قهر و غلبه سپاه اسالم فتح شده باشد صحيح  هم كه

زمين خراجى را به آن مصالحه مى كنند تا صرف  نيست ، چيزى هم كه

صحيح نيست ، و چون گفتيم  مور مسلمين شود رهن قرار دادن آندر ا

لكن  چيزى باشد كه بتوان آن را قبض كرد مرغى كه ملك راهن است

پريده و معلوم نيست برگردد و همچنين مال وقفى هرچند وقف خاص باشد 

 . صحيح نيست رهن گذاشتنش

رد رهنش اگر در يك عقد ملك خود را با ملك غير رهن بگذا - 5مساءله 

خودش صحيح است و نسبت به ملك غير صحيح بودنش  تنها در ملك

 . موقوف به اجازه اوست

اگر در زمينى خراجى درخت كاشته و يا بنائى ساخته باشد  - 6مساءله 

گذاشتن خصوص درختان و بنا هيچ اشكالى ندارد، و اما رهن  رهن

رهن بشود كه زمين به تبع درخت و بنا  گذاشتن آن به ضميمه زمينش

همچنانكه رهن دادن  اشكال دارد، بلكه مى توان گفت كه صحيح نيست

باطل است ، بله بعيد نيست هرچند كه مشكل  زمين آن مستقال بنا براقوى



به آن زمين پيدا كرده به  است اينكه بگوئيم مى تواند حقى را كه او نسبت

 .رهن بگذارد

هون ملك شخص بدهكار در رهن اين شرط معتبر نيست كه مر - 7مساءله 

بنابراين جائز است كه مثال زيد مال خودش را نزد عمرو كه طلبكار  باشد،

رهن بگذارد، هرچند كه از بدهكار اذن چنين كارى را  از خالد است تبرعا

از اين كار نهى كرده باشد و  نداشته باشد بلكه هرچند بدهكار او را

كه آن را   عاريه بگيردهمچنين براى مديون جائز است مالى را از كسى

در برابر بدهى خود رهن بگذارد، و اگر مالى عاريتى را با اذن صاحبش 

رهن بدهد و مرتهن آن را قبض كند ديگر مالك آن نمى تواند رجوع  به

آن را مى ) در وقت پرداخت دين خود را نپردازد اگر راهن(كند و مرتهن 

 فروخت و اگر مرتهن بود مى فروشد، همانطور كه اگر مرهون ملك راهن

مال عاريتى خود را به قيمتش از راهن  آن را فروخت مالكش حق دارد

فروخته باشد از راهن  مطالبه كند و اگر مرتهن آن را به كمتر از قيمت

كه مالش را به (مال  قيمت واقعى آن را مطالبه مى كند و اگر صاحب

بگذارى   حقى رهنقيد كند كه تنها مى توانى در مورد) راهن عاريت داده 

كه فالن مقدار باشد و يا در مقابل دينى رهن بگذارى كه در فالن تاريخ 

رهن شده باشد و يا بگويد به شرطى به تو عاريت مى دهم براى گرو  فك

براى بدهى خود فالن مدت را قيد كنى و يا به شرطى مى دهم  گذاشتن كه

 شرط او را معين گرو بگذارى جائز نيست كه آن را نزد فالن شخص

دادن داده باشد همه آن  مخالفت كند و اما اگر به طور مطلق اجازه گرو

 . چه گفتيم برايش جائز است و او نسبت به انتخاب هريك مختار است



مال  اگر رهن گرفتن راهن به خاطر دينى مدت دار باشد ولى - 8مساءله 

تى كه مرهون چيزى باشد كه در كمتر از آن مدت فاسد مى شود در صور

شرط صريح كنند كه مرتهن آن مال را قبل از فساد بفروشد  در ضمن عقد

شخص راهن آن را مى فروشد و يا مرتهن را  آن رهن صحيح است ، يا

امتناع بورزد حاكم   مى سازد و اگر او از فروختن وكيل در فروش 

 مجبورش مى كند و اگر حاكم دسترسى به او نداشت خودش آن را مى

حال   نبودن حاكم مرتهن خودش آن را مى فروشد، و در هرفروشد و با

وقتى به فروش رسيد بهاى آن مانند خود آن رهن قرار مى گيرد، و حكم 

جائى هم كه صريحا شرط نكرده باشند لكن از قرائن اين  همين است در

مثل اينكه عين مال به عنوان ماليتش نه به عنوان  اشتراط استفاده شود

باشد كه در اين صورت نيز رهن   است رهن قرار گرفتهاينكه فالن كاال

مى شود، و   رهن واقع صحيح است و آن كاال فروخته ميشود و بهايش 

 اگر راهن شرط كند كه آن را نفروشد مگر در سر موعد بدهيش رهن او

باطل مى شود، و همچنين است در صورتى كه اصال شرط نكنند نه بيع 

ينه اى هم اين اشتراط استفاده نشود، و اگر را و از قر را و نه عدم بيع

مدت دين فاسد نمى شود ولكن به  چيزى را رهن قرار دهد كه در كمتر از

گندم كه دچار رطوبت  خاطر حادثه اى در معرض فساد قرار بگيرد مانند

بهايش  شده باشد رهن بهم نمى خورد بلكه آن كاال به فروش مى رسد و

 .رهن واقع مى شود

اشكالى نيست در اينكه مرهون بايد معين باشد، پس رهن  - 9مساءله 

مثل يكى از اين دو چيز صحيح نيست ، بله صحت ، رهن  چيزى مبهم



حال چه كلى در معين مانند يك خروار از اين  كلى خالى از وجه نيست

امثال آن بوده باشد و يا  خرمن معلوم و يك گوسفند از اين گله معلوم و

درفرض اول  شد مانند يك خروار گندم ، و قبض كلىكلى در غير معين با

بدو نحو ممكن است يكى به قبض همه خرمن و يكى هم به قبض يك 

كه خود راهن از خرمن جدا مى كند، و در فرض دوم قبض  خروارى

همينكه مرتهن آن راقبض كرد رهن  مرهون به قبض مصداق آن است

رهن را بر كلى  است كهصحيح و الزم مى شود، و نزديكتر به احتياط آن 

مجهول باشد حتى از اين  واقع نسازند، و اما رهن چيزى كه از هر جهت

خانه  مثال اينكه بگويد هرچه در اين)) جهت كه اصال ماليت دارد يا خير

دربسته دارم رهن تو باشد، صحيح نيست ، و اما اگر مرتهن بداند كه 

 است يا گندم يا  ا فرش دارد لكن عنوان آن را نداند كه آي مرهون ماليت

آن است كه آن را رهن قرار ندهند هرچند  چيز ديگر نزديكتر به احتياط

بگويد هرچه در صندوق  كه جوازش خالى از وجه نيست ، بنابراين اگر

اصال ماليتى  است رهن تو باشد و مرتهن نداند كه در صندوق چيست و آيا

 ماليت آن آگاه باشد صحتدارد يا نه رهن باطل است ، و اما اگر فقط از 

بعيد نيست همچنانكه ظاهرا رهن چيزى كه نوع و جنسش معلوم است ولى 

 . صحيح است مقدارش معلوم نيست

در دينى كه به خاطر آن گرو سپرده مى شود اين شرط  - 10مساءله 

قبل از گرو  بايد دينى ثابت در ذمه باشد به اين معنا كه معتبر شده كه

  باشد حال علت بدهكار شدنش قرض باشد و يا پيشگذاشتن بدهكار شده

امثال اينها  فروش يك جنس يا خريدن آن يا اجاره كردن عينى را به ذمه و



 حال چه اينكه اين بدهكاريش بدون مدت باشد و يا با مدت ، بنابراين رهن

گذاشتن براى قرضى كه بعدا بگيرد يا براى بهاى چيزى كه بعدا خريدارى 

 ، پس اگر چيزى را برقرضى كه مى خواهد بگيرد گرو صحيح نيست كند

قرض كند اين چيز گرو واقع نمى شود، و همچنين است   بگذارد و سپس

و مردن مجنى عليه هرچند كه بدانند  قبل از استقرار ديه گروگذارى بر ديه

گروگذارى بر مال جعاله قبل از تمام شدن  مجنى عليه خواهد مرد و نيز

 . عمل

مال رهن  همان طور كه صحيح است در اجاره صاحب - 11مساءله 

بگيرد بر اجرتى كه به ذمه مستاءجر آمده و نداده همچنين صحيح است 

مستاءجر از كارگر اجيرش در برابر عملى كه به ذمه او آمده  كارفرماى

 .و انجام نداده رهن بگيرد

ه ظاهر اين است كه رهن گرفتنش بر مضمونه نظيرچيزى ك - 12مساءله 

يا به عاريه مضمونه به كسى داده يا جنس فروخته خود را  غصب شده و

تحويل داده و امثال اين موارد صحيح است ، و اما رهن گرفتن  به مشترى

يا اجرت يا عوض صلح و امثال ) كاال(مبيع  در برابر عهده ثمن يا عهده

 يا بردار بوده و بهائى كه داده در صورتى كه معلوم نشود طرف كاله(آن 

پرداخته مال خود او  جنسى كه فروخته يا اجرتى و عوضى صلحى كه

 اقوى صحيح) نبوده گيرنده رهن با فروختن آن حق خود را استنقاذ كند

 . نبودن رهن بر آن ها است

اگر چيزى را با قيمتى در ذمه خريدارى كند جائز است  - 13مساءله 

 .در مقابل ثمن قرار دهد همان چيز را رهن



اگر بدهكار چيزى را در برابر بدهيش رهن بگذارد و سپس  - 14 مساءله

را از مرتهن قرض بگيرد جائز است همان رهن بدهى اولش  مالى ديگر

و آن مال رهن هر دو بدهيش مى  را رهن بدهى دومش نيز قرار دهد

بدهى اول  شود، حال چه اينكه بدهى دوم از نظر جنس و مقدار مساوى

 همچنين مى تواند آن را رهن بدهى سوم و چهارم باشد يا مخالف آن ، و

بيشترش قرار دهد، و همچنين است اگر در برابر دينى كه دارد رهنى  و

ديگر را نيز رهن همان دين قرار دهد يعنى براى يك  بدهد مى تواند مالى

 .شود دين دو رهن بدهد كه هر دو رهن آن مى

طر حقى كه زيد از او مى به خا(اگر چيزى را مثال نزد زيد  - 15مساءله 

به خاطر حقى كه (قرار دهد و سپس همان چيز را نزد عمرو نيز  (خواهد

قرار دهد در صورتى كه هر دو مرتهن قبول  (او نيز از وى مى خواهد

 مال رهن بر هر دو حق مى شود مگر آن كه طلبكار داشته باشند آن يك

اول باشد و  هناول يعنى زيد و بدهكار منظورشان از رهن دوم فسخ ر

 .خواسته باشند كه آن مال تنها رهن بر حق دوم باشد

اگر دو نفر از شخصى وام بگيرند يعنى هر يك براى خود  - 16مساءله 

قرض بگيرد آن گاه مال مشترك خود را هرچند با عقدى واحد رهن  چيزى

از آن دو بدهى خود را بپردازد سهم او از آن  او قرار دهند و سپس يكى

راهن يكى باشد و گيرنده  زاد مى شود، و اگر عكس اين باشد يعنىرهن آ

باشد و يك مال  رهن متعدد باشند به اين معنا كه شخصى به دو نفر بدهكار

را با يك عقد نزد آن دو رهن بگذارد هر يك از آن دو طلبكار نسبت به 

خود مرتهن آن مال است اگر طلب هر دو برابر است هر يك نسبت  سهم



 مال مرتهن است ، و اگر متفاوت است ظاهر اين است كه آن  آنبه نصف

مال نسبت به حقشان توزيع مى شود حال اگر بدهى يكى از آن دو را اداء 

مال مرهونه به مقدار حقى كه پرداخته آزاد مى شود، همه اينها  كرد از آن

اول متعدد باشند و اما اگر تعدد بعدا پيدا شود  در صورتى است كه از

بنابراين اگر بدهكار مثال  .ر اين است كه چنين تعددى اعتبار نداردظاه

مال خود را در برابر دينش رهن  داراى دو فرزند باشد و بعد از آن كه

دين پدر را  قرار داد از دنيا برود و يكى از دو فرزندش سهم خود از

 بپردازد سهمش از مال الرهانه آزاد نمى شود، همچنانكه اگر گرو گيرنده

داراى دو فرزند باشد و از دنيا برود و يكى از دوفرزندش سهم خود از 

 .بدهكار بگيرد از مال الرهانه چيزى آزاد نمى شود طلب پدر را از

حمل آن  اگر حيوان آبستن و يا درخت ميوهه رهن واقع شود - 17مساءله 

حيوان و ميوه آن درخت داخل در رهن نيست مگر آن كه در محلى چنين 

ضمن عقد مرتهن شرط كند كه حمل آن و ميوه اين   باشد و يا درمتعارف

از وقوع رهن پيدا شود، بله  نيز رهن باشد، و همچنين است حملى كه بعد

داخل در رهن است ، همچنانكه  على الظاهر پشم و كرك و موى حيوان

داخل در رهن درخت  برگ و شاخه درختان حتى شاخه هاى خشك آن

ان حيوان و زمينى كه درخت در آن نشانده شده و است ، و اما شير پست

زمينى كه خانه گروى در آن نباشد داخل شدنش در رهن حيوان و  نيز

محل تاءمل و اشكال است ، و بعيد نيست كه داخل نباشد  درخت و بنا

 . مصالحه و تراضى است هرچند كه نزديكتر به احتياط

 از طرف مرتهن جائز رهن از طرف معامله اى است و الزم - 18مساءله 



بدهكارى كه رهن داده نميتواند آن را فسخ كند مگر آن كه  است ، پس

را از مال الرهانه اسقاط كند و يا رهن  مرتهن راضى باشد و يا حق خود

بپردازد، و اگر مرتهن  بخودى خود فك شود يعنى بدهكار بدهى خود را

سازد  را برى ءمقدارى از طلب خود را به بدهكار به بخشد و ذمه او 

ظاهرا همه مال الرهانه بهمان رهانت باقى مى ماند مگر آن كه شرط شده 

 در اين صورت به مقدارى كه ذمه اش از دين برى شده از آن باشد كه

 مال آزاد مى شود و مقدار بقيه دين از آن مال رهن باقى مى ماند و يا از

يث المجموع باشد اول شرط كرده باشند كه مال الرهانه رهن مجموع من ح

همه آن آزاد مى شود زيراديگر مجموع دين باقى  كه در اين صورت

 .( نمانده است

براى راهن جائز نيست در مالى كه آنرا رهن داده تصرف  - 19مساءله 

 مرتهن ، چه تصرف ناقل عين باشد مانند فروختن و چه كند مگر به اذن

رف مورد استفاده ناقل منفعت باشد چون اجاره و چه غير ناقل و ص

استفاده از آن ضررى به آن مال نداشته باشد، نظير  قراردادنش هرچند كه

بر حيوان رهنى و امثال آن ، بله  سكونت در خانه رهنى و سوار شدن

را از يد مرتهن  بعيد نيست تصرفاتى كه به سود رهن باشد مادام كه آن

خوراك به خارج نسازد جائز باشد نظير آب دادن به درخت رهنى و 

رهنى و مداوا كردن و تيمار آن و از اين قبيل تصرفات ، بنابراين  حيوان

مال مرهون را مورد استفاده اى قرار بدهد كه گفتيم جائز نيست گناه  اگر

عهده اش نمى آيد مگر آن كه آن را اتالف كند كه  كرده ، ولى چيزى به

النه باشد اگر تصرف ناق در اين صورت قيمت آن رهن مى شود، واما



انجام دهد آن  مثال آن را بفروشد يا اجاره بدهد يا معامله اى ديگر روى آن

معامله موقوف به اجازه مرتهن است ، چيزى كه هست اگر اجاره داده 

 مرتهن هم معامله او را اجازه كند اجاره صحيح مى شود و عين باشد و

  رتهن هم فروش مال بر رهانت باقى مى ماند، و اما اگر فروخته باشد و م

باطل  معناى اين اجازه بطالن رهن است ، همچنانكه رهن او را اجازه كند

 .مى شود اگر قبل از فروختن مرتهن اجازه داده باشد

مال الرهانه  براى مرتهن جائز نيست بدون اذن راهن در - 20مساءله 

تصرف كند، پس اگر تصرف كرد و تصرف نظير سوار شدن بر حيوان 

مال  ر خانه رهنى و امثال آن باشد و درنتيجه اين تصرفسكونت د و

الرهانه تلف شود مرتهن ضامن است زيرا تعدى كرده است ، و در 

مال الرهانه  نشده باشد بايد اجرت المثل استفاده اى كه از صورتى كه تلف

قبيل بيع و اجاره باشد و معامله  كرده به مالك بپردازد، و اگر تصرفش از

و بهاى بيع و  ع شده اگر راهن اجازه كند صحيح مى شوداش فضولى واق

 اجرت اجارة هرچه كه معين كرده باشد ملك راهن مى شود، اگر فروخته

باشد ثمن آن رهن مى شود، نه راهن مى تواند در آن تصرف كند و نه 

ديگرى ، و اگر اجاره داده باشد عين مال به حالت  مرتهن مگر به اذن

اجازه ندهد معامله مرتهن فاسد مى  و اما اگر راهنرهانت باقى مى ماند، 

 .شود

منافع رهن از قبيل سكنى اگر خانه است و سوارى اگر  - 21مساءله 

همچنين نماء متصلش مانند چاقى اگر حيوان و درخت است  حيوان است و

ميوه درخت و پشم و موى و كرك  و نماء منفصلش چون نتاج حيوان و



كه در  عنى صاحب رهن است ، چه آن مانعىحيوان همه اش ملك راهن ي

حال گروگذارى موجود است و چه آن منافعى كه بعدا موجود مى شود، و 

رهن تنها نماءآت متصله آن ، مانند خود آن رهن مى شود، و  از منافع

هر محل تابع رهن شمرده نشود آن  همچنين هرچيزى كه به حسب عرف

 .باشد تقييد نداشتهچنان متعارف باشد كه دخولش احتياج به 

رهن سپردن اصل درخت و ميوه آن و همچنين رهن دادن  - 22مساءله 

صحيح است ، مال اگر بدهكارى مدت دار باشد و ميوه  ميوه به تنهائى آن

قبل از فرارسيدن راءس مدت رسيده شود در صورتى كه ميوه اى  درختان

شكاندن نيز قيمت دارد و مى شود آنرا با خ باشد كه خشك شده آن

قرار مى دهد، و  نگاهداشت مرتهن آن را خشك مى كند و جزء رهنش

اگر چنين نباشد آن را مى فروشد و بهاى آن را رهن قرار مى دهد البته 

در موردى است كه از طريق شرط يا قرينه اى فهميده شده باشد كه  اين

 . دادن ميوه رهن دادن ماليت آن است منظور راهن از رهن

اگر بدهى بدون مدت باشد و يا مدتش سرآمده باشد و مرتهن  - 23مساءله 

حق خود را استيفاء كند يعنى طلب خود را وصول كند اگر از  بخواهد

مال الرهانه  وكيل در فروش شده است كه بدون مراجعه به او طرف راهن

وكيل  را مى فروشد و طلب خود را از بهاى آن بر مى دارد، و اما اگر

اول طلب خود را  بدون مراجعه به او آن را بفروشد بايدنيست نمى تواند 

مال الرهانه را  و يا) از كيسه اش بدهد(از او مطالبه كنديا به اينكه 

 بفروشد و بدهد و يا او را وكيل در فروش كند، اگر حاضر به هيچ يك از

اين كارها نشد شكايت نزد حاكم مى برد تا او وى را ملزم به وفاء به 



حاكم هم نتوانست او را ملزم كندآن وقت خود حاكم و يا  اگردينش كند و

نشد به خاطر اينكه حاكم شرعى بسط  وكيلش آن را ميفروشد و اگر اين هم

مال الرهانه را مى فروشد، و  يد نداشت مرتهن ازحاكم اجازه مى گيرد و

ممكن نبود آن وقت  اگر اصال دسترسى به حاكم نبود و اجازه گرفتن از او

 آن را مى فروشد طلب خود را از بهاى آن برمى دارد اگر برابرخودش 

 با طلبش بود و اگر كمتر بود بقيه را از او طلبكار مى شود، و اگر بهاى

مال الرهانه بيش از طلب او بود بقيه نزد او امانت شرعى مى ماندتا به 

 .برساند صاحبش

) شاهدى معتبر(مقبول  اگر مرتهن براى اثبات طلبش بينه اى - 24مساءله 

اينكه فالنى  نداشته باشد و از اين بترسد كه اگر نزد حاكم اعتراف كند به

مال الرهانه را كه با  نزد من رهنى سپرده بدهكارش منكر بدهى شود و

 قرار او مال آن شخص است از او بگيرد و از او شاهد بخواهد براى

روشد، و همچنين  جائز است رهن را بدون مراجعه به حاكم بف اثبات حقش 

كه بدهكار راهن از دنيا برود و طلبكار مرتهن بترسد از  است در صورتى

 .منكر شود اينكه وارث بدهى مورث خود را

وصول طلبش كافى  اگر فروختن قسمتى از مال الرهانه براى - 25مساءله 

مقدار اكتفاء كند،  باشد بايد بنابر احتياط اگر نگوئيم بنابر اقوى بفروختن آن

مال چيزى باشد  و بقيه مال الرهانه نزدش امانت مى ماند مگر آن كه آن

 كه قسمت نپذيرد حال به اين جهت كه اگر قسمت شود ديگر خريدارى

نخواهد داشت و يا بخاطر آن كه اگر قسمت شود به ضرر صاحب آن 

 .صورت همه اش را مى فروشد است كه در اين



قبيل خانه محل سكونت  يات دين ازاگر مال الرهانه از مستثن - 26مساءله 

خود را  و حيوان سوارى باشد براى مرتهن جائز است آن را فروخته طلب

از آن بردارد و براى مرتهن فرقى بين مستثنيات دين و غير آن نيست ، 

 .به احتياط آن است كه مديون را از سايبانش بيرون نسازد لكن نزديكتر

 يا از دنيا برود در حالى كه اگر راهن ورشكست شود و - 27مساءله 

داشته باشد آن طلبكارى كه از وى رهن گرفته سزاوارتر  طلبكاران چندى

اين معنا كه اگر ماليه ميت وافى به همه بدهى  به(از بقيه طلبكاران اوست 

مثال طلبكاران تومانى پنج ريال   نبود و به حكم حاكم قرار شد كه هايش 

بهايش وافى به طلبش  با فروختن رهانه اگراز ماليه او سهم ببرند مرتهن 

زياد آمد بين  ، اگر از بهاى رهانه چيزى)باشد تومانى يك تومان مى برد

بقيه طلبكاران تقسيم مى شود، و اما اگر بهاى رهانه كمتر از طلب او 

ريال از ساير اموال  بقيه طلبش را مانند ساير طلبكاران تومانى پنج باشد

 .بدهكار مى گيرد

مال الرهانه در دست مرتهن امانت است به اين معنا كه اگر  - 28ءله مسا

معيوب شود و او در آن مال تعدى و تفريط نكرده باشد ضامن  تلف و يا

به طور مضمون قرار داشته باشد چون  نيست ، بله اگر در دست او

عاريه مضمونه مثال  مرتهن آن را از راهن غصب كرده و يا به عنوان

 و بعد از عاريه آن را رهن مطلب خود قرار داده باشدگرفته باشد 

ضمانتش كه به خاطر عاريه آمده بود به خاطر رهن از بين نمى رود 

داده باشد كه مال در دست او باقى بماند كه بنا بر  مگر آن كه مالك اجازه

بين مى برد، و همچنين است اگر اذن  اقوى يا همين اجازه ضمانتش را از



استفاده شود   عاريه در دست مرتهن از همين ارتهانشراهن به بقاء 

همچنانكه بعيد نيست كه ارتهان متضمن چنين اذنى باشد از راهن مسئله و 

مال  مى داند اذان در بقاء ضمانت مرتهن را از بين مى برد، و اگر اينكه

الرهانه به خاطر اداء دين و يا ابراء طلبكار و يا علتى نظير اينها فك شد 

مال الرهانه در دست مرتهن امانتى مالكى در دست او باقى مى ماند  ناز آ

را به مالك رد كند مگر آن كه آن را مطالبه  و واجب نيست فوران آن

 .نمايد

باطل نمى شود بلكه اگر راهن  رهانه به موت مرتهن و راهن - 29مساءله 

بر در برا بميرد رهن منتقل به ورثه او مى شود اما همچنان گرو است

 دينى كه مورث آنان به مرتهن داشته و اگر مرتهن بميرد حق الرهانه او

منتقل به ورثه او مى شود، اگر راهن ورثه مرتهن را امين ندانست و 

مال الرهانه نزد آنان بماند يكى از دو كار را ميكند يا به اتفاق  نخواست

هانه امين و مورد وثوق دو طرف پيدا كرده مال الر ورثه مرتهن شخصى

مال را حاكم شرع به كسى كه خودش  را نزد او امانت مى سپارند و يا آن

عدول مؤ منين اين كار را مى  او را به پسندد مى سپارد و اگر حاكم نبود

 .كنند

آثار مرگ را در ) كه مال راهن نزد اوست (اگر مرتهن  - 30مساءله 

مرهون واجب است وصيت كند و در آن وصيت مال  خود حس كند بر او

كيست و شاهد هم بر  را مشخص كند كه چيست و راهن را معين كند كه

 وصيت خود بگيرد مانند ساير امانتها كه در دست امين است ، و امين بايد

چنين وصيتى بكند و اگر نكند مفرط است و ضمان بر عهده او است 



 تمال الرهانه را به صاحبش نداد ذمه او برى نشده اس يعنى اگر ورثه او(
). 

اگر كسى قبل از مرگش مال الرهانه اى نزد خود خواسته  - 31مساءله 

مال در  از دنيا برود در حالتى كه ورثه اش ندانند آيا آن باشد و سپس

مال  تركه اوموجود است يا خير نه تفصيال كه معلوم باشد فالن چيز

 ، الرهانه است و نه اجماال به اينكه مثال يكى از فرشهاى ميت رهن است

تلف شده يا خير و اگر تلف شده به خاطر تفريط مرتهن  و نيز ندانند آيا

به اينكه ذمه ميت مشغول به آن مال است و نيز  بوده يا نه حكم نمى شود

موجود است ، بلكه حكم مى شود به  حكم نمى شود به اينكه جزء تركه او

تى هم اقوى در صور اينكه تركه او همه اش از وارث اوست بلكه بنا بر

 هم كه اكنون باقى است موجود  قبل از موتش  كه بدانند كه جزء اموال

بعد از موتش تلف شده همين حكم را  بوده ولى ندانند كه فعال باقى است يا

مال الرهانه را با ساير  دارد، مثل اينكه از سابق مى دانستند كه مرتهن

موجود بود لكن اموال تا زمان موتش  اموالش در صندوق گذاشته بود و آن

فروخت و پولش را  ندانند آيا آن را بيرون آورد و به مالكش رسانيد و يا

اموال  گرفت و يا بدون تفريطى از ناحيه او تلف شده و هم اكنون جزء

 . صندوق است

مقابل رهنى به  اگر از كسى مثال يك دينار قرض كند و در - 32مساءله 

هن قرض كند و سپس يك دينار او بسپارد و سپس يك دينار ديگر بدون ر

عنوان وفاى به قرض به مرتهن برگرداند اگر نيت او اين بود كه اين  به

به آن يك دينار داراى رهن است آن يك دينار را پرداخته و  يك دينار وفاى

كرده كه وفاى به يك دينار دوم است كه  رهنش آزاد مى شود، و اگر نيت



شود، و اگر مقصودش  و آزاد نمىرهن ندارد رهن او همچنان باقى است 

دينار بدهى   خود باشد وخواسته باشد يك دينار از دو تنها پرداختن قرض 

خود رابدهد و يقين نكند كه وفاى به كدام از دو قرض است آيا بحساب 

دوم حساب مى شود كه رهن نداشته و در نتيجه رهن او رهن او  قرض

م اول است و رهنش آزاد مى يا به حساب وا همچنان گروگان باقى است و

اول و نصف ديگرش وفاى به وام دوم  شود و يا نصف آن وفاى به وام

مال الرهانه آزاد مى شود؟چند وجه است كه  است و در نتيجه نصفى از

همچنان باقى است تا زمانى  وجيه تر از همه اين است كه بگوئيم رهن او

 .كه به طور يقين آزاد شود

  كتاب حجر و ممنوعيت

كلمه حجر در اصل به معناى منع است ، و در شرع عبارت است از 

جهات ممنوع شود از تصرف در مال خودش و  اينكه شخصى به جهتى از

كنيم ، و آن صغر سن  آن جهات بسيار است و ما عمده آن ها را ذكر مى

و ) عقل  يعنى نارسائى(و سفاهت ) و نرسيدن كودك به حد بلوغ و رشد(

 . و مرض موت است) رشكستگى يعنى و ) فلس 

   گفتار در صغر سن

صغير به كسى گويند كه به حد بلوغ نرسيده باشد و صغير  - 1مساءله 

محجورعليه است ، يعنى تصرفاتش در اموال خودش نافذ نيست ،  شرعا

آن كاال منتقل به مشترى نمى شود و همچنين  اگر كاالئى را بفروشد

دادن و اجاره كردن و  و قرضمعامالت ديگرش چون صلح و بخشش 

 اجاره دادن و گرفتن وديعه و عاريه و غير اينها مگر آن چه كه استثناء



شده ، مانند وصيت كه شرحش به زودى مى آيد ان شاء اهللا تعالى و نيز 

چيزهاى جزئى و ناچيز كه در سابق گذشت هرچند كه  مانند فروختن

 تصرفى كه مى كند در كمال تمييز و رشد باشد و هرچند كودك صغير در

باشد و حتى در صحيح شدن تصرفاتش اذن  نهايت درجه مصلحت و غبطه

ندارد و اين حكم اقوى و مطابق  قبلى ولى او و اجازه بعدى آن فائده اى

 . فتواى مشهور فقهاست

مال خودش محجور عليه است  صغير همان طور كه نسبت به - 2مساءله 

گرفتن او  است ، به اين معنا كه قرضنسبت به ذمه اش نيز محجور عليه 

و بيع او به سلم ) و اينكه ذمه اش را مشغول كند به مال قرض دهنده (

و ) اش را مشغول كند بكاالئيكه پس از مدتى به خريدار بدهد كه ذمه(

مشغول كردنش ذمه خود را به بهائى كه نسية خريده  و(خريدنش به نسيه 

 بدهكاريش مصادف باشد با ايام مدت صحيح نيست هرچند كه سررسيد) 

است يعنى اگر دختر  بلوغش ، و همچنين نسبت به نفس خود محجور عليه

طالق  نابالغ باشد و خود را شوهر دهد و يا اگر پسر است همسرش را

دهد بنابر اقوى در كودك كمتر از دهسال و بنابراحتياط در كودك رسيده 

واهد با همسر مطلقه كودك دهسال صحيح نيست ، بنابراين كسى كه بخ به

بايد احتياط را رعايت نموده صبر كند تا كودك به سن  ده ساله ازدواج كند

و همچنين اجازه دادن خودش به اينكه  بلوغ برسد و مجددا اطالق بدهد،

تواند در عقد  مثال براى كسى عملگى كند صحيح نيست و نيز نمى

ين در هر تصرف مضاربه اى خود را عامل ضراب قرار دهد، و همچن

محجور عليه است بله اگر بالغ چيزى از مباحات را حيازت كند  ديگرى



بوته جمع كند و به نيت مالك شدن هم جمع كرده  مثال در بيابان هيزم و يا

جعل هم مى شود اگر در جعاله اى  باشد مالك مى شود، بلكه حتى مالك

مباشر در   ومباشر عمل شده باشد هرچند ولى او اجازه حيازت مباحات

 .عمل مورد جعاله را به وى نداده باشد

بلوغ در جنس مرد و زن به يكى از سه عالمت شناخته مى  - 3مساءله 

، و اما ( پائين ناف(اول روئيدن موى زبر و خشن بر محل عانه  :شود

از قسمتهاى بدن اطفال هم ديده مى شود عالمت  نرمه موئى كه در بعضى

جماع و در خواب يا احتالم و  نى در بيدارى يابلوغ نيست ، دوم خروج م

پانزده سال و  غير جماع و احتالم ، سوم سن بلوغ كه در پسرها تمام شدن

 . سال دردختران تمام شدن نه سال و وارد شدن به ده

در زائل شدن حجر از كودك صرف بالغ شدن كفايت نمى كند  - 4مساءله 

م به معنائى كه توضيح خواهيم داد بچه بايد به حد رشد برسد و بقيه ه بلكه

 .نباشد

طفل و اعمال نظر در مصالحه و  واليت تصرف در مال - 5مساءله 

اگرطفلى پدر و  شئون زندگى او مخصوص پدراو و جد پدرى اوست ، و

 جد پدرى نداشت قيمى كه يكى از آن دو ولى برايش معين كرده اند، يعنى

طفل واليت   داده اند بردر وصيت خود اورا سرپرست طفل خود قرار

طفل و جد  دارد و اگر قيم هم نداشت حاكم شرعى ولى اوست ، و اما مادر

  تا چه رسد به سائر اقارب واليتى بر او ندارند، بله مادرى او و برادرش 

طفل  ظاهرا واليت مؤ منين در موردى كه حاكم شرعى هم يافت نشود بر

نابراحتياط بايد داراى وصف فاقد پدر و جد پدرى و قيم واليت دارد ب



 .عدالت باشند

ظاهرا در واليت پدر و جد عدالت شرط نيست ، پس چنانچه  - 6مساءله 

پدرى فاسق باشند نوبت به واليت حاكم نمى رسد، لكن اگر  پدر و جد

 واليت پدر فاسق يا جد پدرى فاسق ضرر به براى حاكم معلوم شود كه

اموال او منع  زل و از تصرف درحال صغير دارد آن دو را از واليت ع

مى كنند لكن بر او واجب نيست تفحص كند از اينكه عملكرد آن دو ضرر 

 . حال صغير دارد يا نه به

پدر و جد پدرى هر يك مستقل در واليتند، هركدام زودتر در  - 7مساءله 

عليه خود دخالت كند دخالت او نافذ و دخالت بعدى لغو مى  كار مولى

در يك لحظه در اموال صغير تصرفى كردند  رضا هر دوشود، و اگر ف

تصرف پدر يا اصال ترجيحى  تصرف كداميك مقدم است ؟تصرف جد يا

باطل است ، در مسئله وجوه بلكه اقوالى است  در بين نيست ، لذا هر دو

 .كه احتياط در آن نبايد ترك شود

صغير ظاهرا فرقى بين جد قريب و جد بعيد نيست پس اگر  - 8مساءله 

پدر دارد و هم جد و هم پدر جد و هم جد جد هريك از اين  هم) مالدارى (

 .طفل واليت دارد چهار طبقه در كار

براى ولى جائز است در صورت احتياج و اقتضاء مصلحت  - 9مساءله 

بفروشد حال اگر فروشنده پدر و جد پدرى باشد حاكم مى  ملك صغير را

برايش ثابت نشده باشد كه كار آنان هرچند كه  تواند آن را ثبت نمايد

را فروخته باشد نزديكتر به  مصلحت صغير است ، و اما اگر وصى آن

برايش  احتياط آن است كه آن را ثبت نكند مگر بعد از آن كه مصلحت



ثابت شده باشد هرچند كه در صورت موثق بودن وصى اقرب جواز تثبيت 

 . آن است

 مال صغير هم مضاربه كند و هم براى ولى جائز است با - 10مساءله 

عامل امين  ، به شرطى كه((سود را به صغير اختصاص دهد كه)) ابضاع

 . و مورد وثوق بوده باشد لذا اگر بدست غير امين بدهد ضامن است

براى ولى جائز است پسر صغير را به دست امينى بسپارد تا  - 11مساءله 

 و نوشتن و حساب و صنعت بياموزد، و يا به كسى كه خواندن به وى

نافع براى دين و دنيا را به وى تعليم دهد، و  علوم عربيت و ساير علوم

او را فاسد مى كند حفظش  براو الزم است كه از هر چيزى كه اخالق

 .نمايد تا چه رسد به چيزى كه به عقايد او ضرر بزند

براى ولى يتيم جائز است كه خرج غذا و لباس او را از  - 12مساءله 

نموده خوردنيها و پوشيدنيهاى او را از مال خود او تهيه  رج خود جداخ

و نوشيدنى او را با عائله خودش  كند و جائز هم هست كه در خوردنى

چه خرج همه  همخرج سازد و او را يكى از افراد عائله حساب نموده آن

مى كند بر تعداد آنها تقسيم نمايد، و اما در لباس خرج او را از خرج 

اش جدا سازد، در يتيمهاى متعدد هم حكم همين است پس كسى كه  لهعائ

مى تواند خرج يك يك آنان را جدا سازد و  عهده دار مخارج چند يتيم است

و (درلباس آنان را همخرج سازد  مى تواند در نوشيدنيها و خوردنيها نه

 .(مال شخصى او بردارد خرج سرانه را معلوم نموده از هر يك را از

اگر صغير مالى از كسى طلب دارد كه به وى نمى پردازد  - 13ه مساءل

براى ولى او كه آن مال را به چيزى كمتر مصالحه كند به  جائز است



صالح حال صغير باشد، لكن آن چه را كه بدهكار  شرطى كه اين كار به

حالل نيست و ولى صغير در هيچ حالى نمى تواند حق  نداده است براى او

 .(برى سازد و ذمه بدهكار را(ط كند صغير را اسقا

در همه آن چه گفتيم مانند صغير است با ) ديوانه (مجنون  - 14مساءله 

كه اگر از كودكى ديوانه باشد واليتش با پدر و جد و وصى  اين تفاوت

از بلوغ و رسيدن به حد رشد مبتال به جنون  آندو است ، و اما اگر بعد

است لكن نزديكتر به احتياط  ش با حاكمشده باشد اقرب آن است كه واليت

اعمال واليت دخالت بدهد و با  آن است كه حاكم نامبردگان را نيز در

 .توافق آنان اعمال واليت كند

ولى كودك مخارجى كه از مال او براى او خرج مى كند بايد  - 15مساءله 

اقتصاد باشد يعنى نه به حد افراط و اسراف برسد و نه به حد  به طور

بايد در اين باب مالحظه حال همقطاران او را بكند،  فريط و زياده روىت

 .كه اليق به شاءن او باشد خوراك و پوشاكى براى او فراهم كند

 اگر ولى ادعاء كند كه من مخارج كودك را داده ام يا براى - 16مساءله 

كن اموال او يا حيواناتش مخارجى را كه بايد به مقدار الزم بكنم كرده ام ل

اصال خرج : بعد از رسيدن به حد بلوغ منكر باشد و بگويد مولى عليه او

خرج نكرده اى قول ولى با سوگندش مقدم  نكرده اى و يا به مقدار الزم

 .بياورد مى شود، و كودك بايد برگفته خود شاهد

 
 
 



   گفتار در سفاهت

مال و  سفيه كسى را گويند كه آن حالت كه انسان را وادار مى كند به حفظ

مال را در غير مورد خرج مى  رسيدگى به آن بپردازند را ندارد در نتيجه

 كنند و چون در غير مورد است در حقيقت آن را تلف مى نمايد،

معامالتش بر اساس درك زيركى طرف و زيرك تر شدن از او و تحفظ از 

اهل  باكى ندارد از اينكه كاله بر سرش بگذارند، عقال و غبن نيست و

  وقتى به درك وجدانى خود او را مى بينند كه كارهايش خارج ازعرف

روال كار آنان و روش آنان نسبت به اموال است نه بدست آوردن مالش 

خرج كردنش ، چنين كسى را كه عرف و عقال او  مانند عقال است و نه

مثل خود نمى بينند سفيه و شرع او را منع از تصرف در مالش نموده  را

كه او چيزى از مال خود را بفروشد يا صلح كند يا  ه نمى دهد، يعنى اجاز

بدهد يا بگيرد و غير اينها از ساير  اجاره بگيرد يا ببخشد و يا وديعه

متصل به زمان قبل از بلوغ او باشد  تصرفات ، و سفيه اگر سفاهتش

حكم حاكم ندارد، و  محجور بودن او مانند محجور بودن مفلس احتياج به

سفيه   آغاز سفيه نبوده بلكه بعد از رسيدن به حد بلوغ و رشداما اگر در

 اگر بار ديگر رشد  شده باشد محجور شدنش را حاكم بايد حكم كند، پس 

بازيافت حجر او برطرف مى شود و اگر دوباره مبتال به سفاهت  خود را

 .محجور مى كند شده حاكم دوباره او را

مان كودكى اوست واليت بر او سفيهى كه سفاهتش متصل به ز - 1مساءله 

و جد او وصى آن دو است ، ولى سفيهى كه بعد از بلوغ  به عهده پدر

 . حاكم است مبتال به سفاهت شده واليتش بر



سفيه همان طورى كه در اموالش محجور عليه است همچنين  - 2مساءله 

محجور عليه است به اين معنا كه نمى تواند مال يا عملى را  در ذمه اش

تواند قرض بگيرد و ذمه خود را بدهكارقرض   ذمه بگيرد، پس او نمىبه

نيز نميتواند چيزى را به ذمه  دهنده كند چون او از نظر شرع ذمه ندارد و

پول آن را  تحويل دهد و يا به ذمه و نسية بخرد و بعدا بفروشد تا بعدا

پايان عمل را به  بپرازد، و يا خود را اجير و مشغول الذمه كند كه فالن

 .برساند و يا عامل در مضاربه و نظير آن كند

 معناى نافذ نبودن تصرفات سفيه اين است كه در تصرف - 3مساءله 

استقالل ندارد، پس اگر به اذن ولى تصرفى كند صحيح است و همچنين 

تصرف كرده بعدا ولى او آنرا امضاء و انفاذ كند صحيح  اگر بدون اذن

ضوليت در آن راه ندارد صحت تصرف ف است ، بله در هر كارى كه

محل اشكال است ، و اگر در حال  سفيه به خاطر اجازه بعدى وليش

داراى رشد  سفاهت تصرف كرده مثال معامله اى انجام داده باشد و سپس

فكرى شود و همان معامله را كه كرده انفاذ كند صحيح است زيرا مانند 

 . اوست اجازه ولى

بدون اذن قبلى و يا اجازه بعدى ولى صحيح ازدواج سفيه  - 4مساءله 

و ظهار و خلع او جائز است ، اقرارش هم اگر مربوط  نيست ، اما طالق

امثال آن مى  مال نباشد، حتى اقرارش به عملى كه موجب قصاص و به

قبول مى شود ولى  شود پذيرفته است ، و اگر به نسبت اقار كند اقرارش

 نمى شود و اما لوازم مالى اقرار چونلوازم غير مالى آن بر آن مترتب 

نفقه ترتبش خالى از اشكال نيست هرچند كه خالى از قرب هم نيست ، و 



دزدى كند در بريدن دستش ماءخوذ به اقرارش مى شود و  اگر اقرار به

دادن مال به كسى كه از او دزدى شده  دستش را قطع مى كنند و اما در

 . قبول نيست اقرارش

ه مى تواند وكيل غير شود در معامله اى چون بيع يا هبه سفي - 5مساءله 

 . اجراء صيغه آن و هم در اصل آن معامله يا اجاره هم در

اگر سفيه سوگند ياد كند بر انجام دادن عملى و يا بر ترك  - 6مساءله 

نذر كند بر انجان آن و ترك اين سوگند نذرش منعقد مى شود،  عملى و يا

كفاره بدهد و همچنين هر عمل ديگرى كه باعث  دو اگر آن را بشكند باي

قتل خطائى و شكستن روزه يا روزه خوارى در ماه  كفاره است مانند

كه كفاره اش يكى از سه چيز  رمضان بايد كفاره بپردازد، و در جائى

شصت روز  است آيا اگر متمكن از گرفتن روزه شد وظيفه اش متعين در

مخير است بين آن و بين سير كردن روزه است و يا مانند ساير مردم 

يا آزاد كردن يك برده ؟ دو وجه است كه وجه اول احوط  شصت مسكين

آن دو كفاره ديگر متعين مى شود،  است ، بله اگر متمكن از روزه نباشد

بيشتر كفارات  مانند مواردى كه كفاره اش تنها مالى است چون همه و يا

 . احرام

ى سفيه ثابت شود جائز است كه طرف اگر حق قصاصى برا - 7مساءله 

اموال است  چون مربوط به(كند، به خالف ديه و ارش جنايت كه  را عفو

 .نمى تواند از آن صرف نظر كند) 

اگر ولى سفيه خبردار شود كه وى چيزى را مثال فروخته يا  - 8مساءله 

مصلحت نبيند كه آن معامله را اجازه كند اگر كارى به غير از  خريده و



را لغو مى كند، و اگر عوضين بين دو  ريان عقد معامله واقع نشده عقدج

داده پس گرفته و حفظ  طرف داد و دستد شده آن چه را كه سفيه به طرفش

آن را  مى شود و آن چه را كه از طرف گرفته اگر موجود است كه ولى

به صاحبش بر مى گرداند، و اگر تلف شده سفيه وقتى ضامن آن است و 

ثل و يا قيمت آن را به صاحبش بدهد كه بدون اذن مالك آن را گرفته م بايد

به اذن مالك گرفته باشد تلف آن را ضامن نيست بلكه تنها  باشد و اما اگر

ضامن باشد، همچنان كه اقوى آن است كه  اتالف آن را بعيد نيست كه

است تحويل سفيه داده اگر نمى دانسته كه او سفيه  مالكى كه بها و كاال را

نيست سفيه ضامن است مخصوصا  و يا نمى دانسته كه سفيه ضامن تلف

قرض كند و يا مالى را  اگر به اتالف او بوده باشد، و همچنين اگر سفيه

 .تلف نمايد

اگر شخصى امانتى نزد سفيهى بگذارد و او آن را تلف كند  - 9مساءله 

سفيه است يا اقوى سفيه ضامن است ، چه اينكه مالك بداند كه وى  بنابر

خودش تلف شود او ضامن نيست مگر در صورتى  نداند و اما اگر امانت

 . بنا بر اشبه ضامن است  كوتاهى كرده باشد كه كه در حفظش 

اموال او را به  مادام كه ولى سفيه رشد او را احراز نكرده - 10مساءله 

به اين  ه بايد نمى دهد، و اگر ترديد دارد در اينكه آيا رشد يافته يا ن دستش 

نحو امتحانش كند كه براى مدتى قابل توجه ، بعضى از امور خود او را 

متناسب با وضع او باشد از قبيل فروختن و خريدن و اجاره كردن يا  كه

واگذار كند و اين معامالت را با كسى انجام دهد كه  اجاره دادن را به او

ز امور چون خرج فتق بعضى ا براى امتحان تناسب دارد، و نيز رتق و



امثال آن از كارهائى كه ساير   يا براى وليش و كردن براى خودش 

سال او انجام مى دهند، و در دختر سفيه بعضى از  كودكان هم سن و

به او واگذار مى كند از قبيل انجام  كارهائى متناسب با وضع زنان است را

يجار در كار قبيل اجاره و است كارهاى خانه و معامله با ديگر زنان از

امثال اينها، اگر ولى آن پسر و اين دختر  خياطت يا ريسيدن و يا بافتن و

يافته يعنى ديد كودك در اين  با اين آزمايش احساس كرد كه كودكش رشد

سعى دارد  كارها دقت به خرج مى دهد و در معامالتش چكچك مى كند و

ج بشود عينا مغبون نشود ومالش بيهوده هدر نرود و در جاى مناسبش خر

كه عقال معامله مى كنند مال او را در اختيارش مى گذارد و  همانطورى

 .در غير اين صورت خير

قبل از رسيدن  اگر ولى كودك احتمال دهد كه متولى عليه او - 11مساءله 

قبل از رسيدنش به حد  به سن بلوغ صاحب رشد شده واجب است او را

بلوغ رسيد  ه ديد به محضى كه به حدبلوغ آزمايش كند اگر او را رشد يافت

 را تحويلش دهد، و اگر چنين احتمالى در بين نبود بايد در هر  اموالش 

كه احتمال رشد او را مى دهد امتحانش كند چه در هنگام بلوغ و  زمانى

اگر ادعا كند كه صاحب رشد شده است  چه بعد از آن ، و اما غير كودك

 واجب است امتحانش كند و اگر خود احتمال رشدش را بدهد ولى او نيز

تنها احتمال رشد او در بين باشد آيا به  مولى عليه ادعاى رشد را نكند و

احتمال امتحانش واجب است يا نه ؟واجب بودنش خالى از قوت  صرف

 . نيست

   گفتار در ورشكستگى



مفلس كسى را مى گويند كه دارائيش كمتر از بدهكاريهايش باشد و به 

شرع او را محجور و ممنوع از تصرف در اموالش  حاكمهمين جهت 

 . نموده است

كسى كه بدهكاريهايش بسيار باشد و حتى چند برابر دارائيش  - 1مساءله 

مادام كه حاكم شرع او را محجور نكرده مى تواند در اموالش  باشد

همه را از ملك خود خارج سازد ولو مجانى و  تصرف كند حتى مى تواند

ببخشد، بله اگر منظورش از   يا با عوض آن را به كسىبدون عوض و

بدهكاريش باشد  صلح كردن و يا بخشيدن آن به كسى فرار از پرداخت

اشكال است خصوصا در جائى كه اميد  صحت آن صلح و آن هبه محل

اموالى پيدا كند كه وافى به  اين نباشد كه از راه كار و كسب بتواند دوباره

 .بدهكاريهايش باشد

اول اينكه  مفلس را نمى توان حجر كرد مگر به چهار شرط، - 2اءله مس

اموال او از  دوم اينكه.بدهكاريهاى او طبق دليل شرعى ثابت شده باشد

مستثنيات (جنس و نقدينه و منافع و طلبكاريهائى كه از مردم دارد بجز 

 سوم اينكه بدهكاريهايش مدت نداشته باشد و.قاصر از ديون او باشد ( دين

مدتش سرآمده باشد، بنابراين اگر بدهى هايش داراى مدت  اگر مدت داشته

نيامده مى توان او را محجور كرد هرچند كه  است و هنوز مدت آن ها سر

، و اما اگر از هردو قسم  بدانيم همه اموالش وافى به بدهى هايش نيست

 جل و داراى مدت اگر مالش از بدهى دارد هم معجل و بى مدت و هم مؤ

اگر نه  بدهى هاى معجل او قاصر باشد مى شود او را محجور كرد و

مال  خير، چهارم اينكه طلبكاران او يا همه آنان و يا بعضى از آنان كه



وافى به اداء دينشان نيست به حاكم مراجعه نموده و از او خواسته باشند 

مفلس را محجور كند، مگر آن كه بدهى بدهكار مربوط به   كه شخص

 .يتيم در تحت واليت حاكم قرار دارد باشد كه مانند مجنون وكسى 

بعد از آنكه اين چهار شرط موجود شد و حاكم بدهكار را  - 3مساءله 

حكم به محجوريتش را صادر نمود در هان لحظه حق  محجور كرد و

اموال او تعلق مى گيرد زيرا قبال در ذمه بدهكار  غرماء و طلبكاران به

نيست كه بدون اجازه طلبكاران  هت ديگر براى او جائزبوده و به همين ج

اموال تصرفى كند چه اينكه آن تصرف مانند بيع و  و اذن ايشان در آن

وقف و هبه بدون عوض باشد، و اين  اجاره با عوض باشد و چه مانند

بخواهد بعد از صدور   تصرفات ابتدائى است كه ممنوعيت در خصوص 

قبل از صدور  ه تصرفاتى كه دنباله معامالتحكم حاكم دست به آن بزند ن

حكم است پس اگر قبل از صدور حكم چيزى را به شرط خيار خريده باشد 

سپس محجور شده باشد خيار او باقى است مى تواند معامله را فسخ و يا  و

اگر قبل از صدور حكم حاكم حقى مالى از كسى طلب  اجازه كند، بله

يا بعضى از آن را اسقاط نموده   را وداشت بعد از حكم نمى تواند آن

 .طرف را ابراء كند

اموال موجود ممنوع  حكم حجر مفلس را تنها از تصرف در - 4مساءله 

 مى كند، و اما اموالى كه بعد از صدور حكم بدست او مى رسد چه به

امثال  اختيار او و مثال از راه هيزم كشى يا شكار يا قبول وصيت و هبه و

شامل  اختيار و مثال از راه ارث مشكل است كه حكم حجرآن و چه بدون 

محل اشكال است ،  آنها هم بشود و نيز به فرضى كه شامل شود نفوذآن



اموال نيز او را حجر  بله در اين اشكالى نيست كه حاكم مى تواند از آن

 .كند

اگر بدهكار بعد از آن كه محجور عليه شد اقرار كند به اينكه  - 5مساءله 

نيز بدهكارم اقرارش صحيح و نافذ است ، لكن بنابر اقوى زيد  دبه زي

و از اموال موجود (را گرفتن سهميه نمى شود  شريك ساير طلبكاران

اينكه بدهيش به زيد قبل از حكم  ، چه)بدهكار چيزى به او داده نمى شود

بدهى خود به زيد را  حاكم بوده و يا بعد از آن ، و چه اينكه در اين اقرار

امثال آن احتياج به رضايت  تند كند به سببى كه مانند اتالف و جنايت ومس

و يا خريد به  طرفين نداشته باشد و يا مستند كند به سببى كه چون قرض

 . نسيه و امثال آن محتاج به رضايت طرفين است

اگر محجور عليه اقرار كند به اينكه فالن عين از اعيان كه در  - 6مساءله 

اشكالى ) و جزء اموال من نيست (لك فالن شخص است اوست م اختيار

خود او نافذ است ، به اين معنا كه اگر  نيست در اينكه اقرارش در حق

مثال همگى او را برى ) فرض شود در همين بين حق طلبكاران ساقط شود

همان  و در نتيجه حجر از بين برود بايستى آن عين را به) ءالذمه كنند

كرد كه ملك آن شخص است ، و اما نفوذ اين شخص بدهد چون اقرار 

و طلبكاران به اين حد كه هم اكنون آن عين را به آن  اقرار درباره غرما

سهم كمترى از اموال محجور عليه  و در نتيجه طلبكاران(شخص بدهند 

 . محل اشكال است و اقوى آن است كه نافذ نيست (عايدشان شود

به حجر مفلس كرد و از تصرف او حاكم بعد از آن كه حكم  - 7مساءله 

اموال او و  جلوگيرى نمود آن گاه شروع مى كند به فروختن در اموالش



 بين طلبكاران به نسبت طلبشان ولى مستثنيات دين كه توضيح آن  تقسيمش 

در كتاب دين گذشت را نمى فروشد، و همچنين اموالى كه نزد  ها

مرتهن به آن مال مقدم بر نمى فروشد زيرا حق  طلبكاران به رهن گذاشته

در كتاب رهن گذشت ساير  حق ساير طلبكاران است و همان طور كه

 .طلبكاران از مالى كه در دست مرتهن است سهم نمى برند

 اگر يكى از اموال مفلس مالى است كه آن را نسية خريده و - 8مساءله 

 فروشنده پول آن را نداده كه بهاى اين مال بين غرما تقسيم نمى شود، بلكه

مال خود  بين اينكه معامله اش با مفلس را فسخ كند و عين آن خيار دارد

را بگيرد هرچند كه مفلس غير همان مال چيزى نداشته باشد و بين اينكه 

 .ساير طلبكاران از طلب خود تومانى چند ريال سهم بگيرد مانند

 كردن ظاهرا اين خيار فورى نيست ، و او مى تواند در فسخ - 9مساءله 

مال خودش شتاب نكند،بله نمى تواند در انتخاب يكى از دو  و گرفتن عين

امضاء تاءخير را آن قدر طول دهد كه امر  طرف اختيار يعنى فسخ و

معطل شود، و اگر خيلى طول داد حاكم مخيرش مى كند  تقسيم بين غرما

 خيار را برگزيند و اگر باز هم امتناع كه هرچه زودتر يكى از دو طرف

سايراموال مفلس مورد  كرد حاكم بهاى آن را كه طلب و از مفلس است با

 .تقسيم قرار ميدهد

مال  اينكه گفتيم فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده عين - 10مساءله 

خود را بردارد مشروط بر اين است كه مدت طلب او سرآمده باشد پس 

قبل از  سخ كند، بله اگرسر نيامده نمى تواند معامله را ف اگر هنوز مدت

مدت طلب او ) برداشتن و برطرف شدن ممنوعيت تصرف (فك حجر 



تر آن است كه مى تواند به عين مال خود رجوع نموده آن  سرآيد صحيح

 . بگيرد را پس 

اگر آن مالى كه محجور عليه آن را نسية خريده از مستثنيات  - 11مساءله 

  تواند معامله را فسخ كند و عيناظهر آن است كه فروشنده نمى دين باشد

 .مال خود را پس بگيرد

قرض دهنده به مفلس هم مثل فروشنده به اوست كه اگر عين  - 12مساءله 

به او قرض داده را نزد او موجود بيابد مانند فروشنده خيار دارد  مالى كه

را فسخ كند و عين مال خود را پس بگيرد، حال  و مى تواند معامله قرض

را فسخ كند و قبل از آن كه  ره دهنده ، به او نيز مى تواند اجارهآيا اجا

مال را از  محجور عليه همه و يا بعضى از منافع عين را استيفاء كند عين

او پس بگيرد يا نه ؟محل اشكال است و احتياط آن است كه از طريق 

 .اشكال تخلص شود مصالحه از اين

  مقدارى از عين مالى كه مفلس اگر فروشنده يا قرض دهنده  - 13مساءله 

قرض داده را نزد او بيابد ميتواند با فسخ معامله همان مقدار  فروخته يا

و به آن مقدار از طلب خود كم نموده بقيه  باقيمانده را از او پس بگيرد

ريال بگيرد، همچنان كه مى   را مانند ساير طلبكاران تومانى چند طلبش 

طلبكاران تومانى چند  همه طلب خود را با بقيهتواند معامله را فسخ نموده 

 .ريال دريافت كند

زياد شدن عين مالى كه نسية به مفلس فروخته و يا قرض  - 14مساءله 

اصل آن  اگر زيادى متصل مانند چاقى حيوان و درخت باشد حكم داده شده

مال خود را همان طور كه  مال را دارد يعنى فروشنده و قرض دهنده عين



منفصل مانند حمل و فرزند و شير   مى گيرند، و اما اگر زيادىهست پس

 . پستان و ميوه درخت باشد ملك مشترى و قرض گيرنده است

مالى كه نسية به مفلس فروخته شده اگر نزد او معيوب شده  - 15مساءله 

به آفتى سماوى و چه به دست خود مشترى فروشنده مى تواند با  باشد چه

 خود را پس بگيرد و مى تواند با ساير طلبكاران به مال فسخ معامله عين

ريال اكتفاء كند، و اگر چنانچه به دست اجنبى معيوب شده  تومانى چند

صورت است كه مى تواند معامله را امضاء كند  باشد خيار فروشنده به اين

تومانى چند ريال از مال مفلس  و همه طلب خود را مانند ساير طلبكاران

مال خود را با عيبش پس  اند معامله رافسخ نموده عينبگيرد و مى تو

احتمال  بگيرد، و اگر چنين كرد درباره تفاوت قيمت صحيح و معيوب دو

ريال بگيرد  يكى اينكه در جزئى از ثمن مانند غرما تومانى چند: هست 

 جزئى كه نسبت آن به كل ثمن مساوى باشد با نسبت تفاوت قيمت با قيمت

 اگر بهاى معامله ده دينار بوده و قيمت آن فعال بيست واقعى عين ، مثال

قيمت صحيح و معيوب چهار دينار يعنى يك پنجم  دينار است و تفاوت

قيمت واقعى يك پنجم است  قيمت واقعى است از آن جا كه نسبت ارش با

غرماء  را كه دو دينار است با بقيه) ده دينار(يك پنجم از بهاى معامله 

چهار (بگيرد، احتمال دوم اينكه در تمامى ارش يعنى تومانى چند ريال 

تومانى چند ريال بگيرد، و اگر عكس اين صورت فرض شود يعنى  (دينار

دينار و قيمت فعلى ده دينار باشد ارش صحيح و  بهاى معامله بيست

واقعى باشد مسئله به عكس مى شود  معيوب دو دينار يعنى يك پنجم قيمت

 ر چهار دينار تومانى چند ريال ميگيرد و بنا براول د يعنى بنابراحتمال



احتمال دوم در دو دينار، و احتمال دارد كه بتواند عين معيوب را با همان 

همه بهاء را كه بيست دينار است مانند صورت تلف  عيبش پس بگيرد و يا

ريال بگيرد، و اما اگر تلف به دست خود فروشنده  سماوى تومانى چند

مانند صورتى است كه تلف به دست  هر اين است كهواقع شده باشد ظا

كه به عهده اش آمده  اجنبى صورت گرفته باشد و قيمت كاالى معيوب

مشكل است و احتياط آن است كه از  جزء اموال مفلس است و مسئله

 .حل كنند طريق صلح مشكل را

اگر كسى زمينى را نسية بخرد و در آن بنا و يا نهالكارى  - 16مساءله 

سپس مفلس شود فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده  اث كند واحد

نهالها ملك مشترى است ، لكن اين حق را   بگيرد، و بنا و زمينش را پس 

هرچند كه با دادن اجاره  ندارد كه بنا و نهالهايش را در آن زمين نگهدارد

 يا ماندن آن  اگرخريدار و فروشنده تراضى كنند در باقى زمين باشد پس 

به طور مجانى و يا بااجاره كه هيچ ، و گرنه فروشنده مى تواند او را 

كند به اينكه بنا و نهالهايش را ريشه كن كند ولكن با پرداخت تفاوت  ملزم

نهال پا برجا و بنا و نهال كنده شده ، همچنانكه مشترى هم  قيمت بنا و

ى تواند ريشه را در زمين باقى بگذارد م مجبور نيست آن چه احداث كرده

، و نزديك تر به احتياط  كن كند اما با تسطيح چاله هائى كه ايجاد كرده

بلكه راضى  براى فروشنده اين است كه مشترى را مجبور به كندن نكند

البته  شود به اينكه بنا و نهال درزمينش بماند هرچند با گرفتن اجاره زمين

هم نزديكتر به احتياط در صورتى كه مشترى خواستار آن باشد، و از اين 

كه راضى شود بدون اجاره بنا و نهالكهاى او در زمين وى باقى  آن است



 .بماند

اگر مشترى قبل از حكم به افالسش مثال گندمى را نسية  - 17مساءله 

آن را با گندم خودش مخلوط نمايد به طورى كه ديگر  خريدارى كند و

اوست آن گاه حكم به افالسش كدام از خود  معلوم نشود كدام از فروشنده و

فروشنده نسبت به گندمش  از ناحيه حاكم صادر شود اقرب آن است كه حق

گندم خود را  باطل شده است ، و او ديگر نمى تواند معامله را فسخ كند و

 بگيرد، حال چه اينكه گندم او با گندم خريدار مخلوط شود و يا با  پس 

 جنس از نظر مرغوبيت مساوى ديگر غير گندم و چه اينكه هر دو چيز

 .باشند باشند و يا خوب و بد

اگر مشترى خامه اى نسية خريدارى و آن را بافته باشد يا  - 18مساءله 

خريده نان پخته باشد و يا پارچه اى را نسية خريده و آن را  آردى را

كرده باشد حق رجوع بايع باطل نمى شود البته در  بريده باشد و يا رنگ

 . ل يعنى خامه و آرد مسئله محل اشكال استاو دو فرض

مال خود را  طلبكار ميت مانند طلبكار مفلس است ، اگر عين - 19مساءله 

در اموال ميت بيابد مى تواند معامله را فسخ نموده جنس خود را پس 

به شرطى كه ماترك ميت وافى به بدهكاريهاى طلبكاران باشد،  بگيرد لكن

د را پس بگيرد بلكه بايد مانند طلبكاران به مال خو و گرنه نمى تواند

ريال تن دردهد هرچند كه ميت قبل از مرگش محجور عليه  تومانى چند

 .شده باشد

قبل از قسمت  در فاصله اى كه بعد از حكم افالس شخص و - 20مساءله 

 اموالش به وجود آيد نفقه مفلس و پوشاك و نيز مخارج افرادى كه واجب



بق عادتى كه داشته از اموالش داده مى شود، و اگر در النفقه اويند بر ط

برود خرج كفن او بلكه همه هزينه دفنش از سدر و  همين بين از دنيا

غسل و امثال آن مقدم بر حق طلبكاران است ، البته بنابر  كافور و آب

به مقدار واجب اكتفاء شود، هرچند كه قول  احتياط در اينگونه مخارج بايد

امثال او و مخصوصا متعارف در  ه مخارج متعارف براىبه اعتبار هم

 . كفنش خالى از قوت نيست

اگر حاكم مال مفلس را بين طلبكاران تقسيم كند بعدا معلوم  - 21مساءله 

طلبكاران ديگرى داشته اقوى آن است كه كشف مى شود كه تقسيم  شود كه

مه طلبكاران اصل باطل بوده ، در نتيجه ماليه مفلس متعلق ، به حق ه از

 . است

   گفتار در مرض و بيمارى

مريض اگر چنانچه بيماريش منتهى به مرگش نشود مانند افراد سالم است 

تصرفى كه در اموالش بكند بهر نحوى كه بخواهد نافذ است مگر  هرگونه

براى بعد از مرگش كه فالن مال او را به فالن مصرف  آن كه وصيت كند

تا حد يك سوم اموالش نافذ است ، همچنانكه  ابرسانند، كه اين تصرف تنه

ان شاء اهللا تعالى تفصيل  فرد صحيح و سالم نيز همين حكم را دارد، و

مرگش  مسئله در كتاب وصيت خواهد آمد، و اما اگر بيماريش منتهى به

شد اشكالى نيست در اينكه وصيتش به بيش از ثلث نافذ نيست ، همچنانكه 

 ، و نيز اشكالى نيست در صحت و نفوذ  هم نافذ نيست مريض  غير

فروختنش به ثمن المثل و اجاره اش به  معامالتش و عقود معاوضيش چون

در اينكه مى تواند  اجرت المثل و عقود ديگرش و همچنين اشكالى نيست



  انتفاع ببرد بخورد و بنوشد براى خود و عائله اش و در از مال خودش 

 و نيز در بعضى از موارد كه حفظ آبرو  خرج كند پذيرائى از ميهمانانش 

به خرج كردن است خرج كند، و سخن كوتاه اينكه  و حيثيتش وابسته

مى شود مى تواند از مال خود  مريضى كه بيماريش منتهى به مرگ او

تبذير شمرده  هزينه اى را كه غرضى عقالئى در آن باشد و اسراف و

شكال و خالفى كه هست در آن ا نشود بهر مقدار كه باشد تاءمين كند، تنها

مال خود بكند كه عوض جاى پركن  نوع تصرفاتى است كه بيمار در

مال به اين و آن و وقف كردن و صدقه دادن و  نداشته باشد نظير بخشيدن

بدون عوض و امثال اين  بدهكاران خود را برى ء الذمه كردن و صلح

ن را پر نكند و مال كه در مقابلش چيزى جاى خالى آ تصرفات تبرعى در

كه اصطالحا فقهاء آن را منجزات مى  در نتيجه ضرر به وارث وارد آيد،

تصرفات او به طور مطلق نافذ  نامند و در آن بحث دارند كه آيا اين گونه

مال او باشد  مال برداشته مى شود هرچند كه بيش از ثلث است و از اصل

 رى كه براى ورثه هيچو بلكه هرچند كه همه اموال او را فرا گيرد به طو

مال او و اگر از ثلث  چيزى باقى نگذارد؟و يا نافذ است اما در حد ثلث

است  مالش زيادتر شد صحت و نفوذ آن تصرف موقوف بر امضاء ورثه

 اول است اگر قبول كردند آن نيز صحيح است و گر نه خير؟و اقوى همان
. 

 مرض موتش مى اشكال و اختالفى نيست در اينكه مريض در - 1مساءله 

مال خود واجبات ماليش يعنى خمس و زكاة و كفاراتش را  تواند از

 . اصل مال او حساب مى شود نه از ثلث آن بپردازد و اين هزينه ها از

 كه يا يكى از)) اگر مريضى اقرار كند به اينكه مبلغى به فالنى - 2مساءله 



مال فالنى است  بدهكارم و يا فالن قطعه فرش (( ورثه است و يا اجنبى

در صورتى كه ورثه او را متهم ندانند و از دشمنى و خيانت نسبت به 

او مبرا بدانند اقرارش نافذ و در تمامى محتوايش هست هرچند كه  خود

اموال او باشد و چنانچه متهم باشد سخنش در بيش از ثلث  زيادتر از ثلث

هدى دال بر اين است كه امارات و شوا نافذ نيست ، و منظور از متهم

دشمنى و كدورت باشد كه  دروغگوئى او در كار باشد مثال بين او ورثه او

بين او و  احتمال رود منظورش از اين اقرار ضرر زدن به آنان است و يا

احتمال رود منظور او از اين اقرار  مقرله محبت و عالقه شديدى باشد كه

 .اين است كه نفعى به او برساند

 صاحب اقرار معلوم نباشد كه در اقرارش متهم اگر وضع - 3مساءله 

از غرض ورزى است اقوى آن است كه اقرارش نسبت  است و يا ماءمون

هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است  به بيش از ثلث اموالش نافذ نيست ،

 .كه با مقرله مصالحه نمايند

ا ثلث اموال ميت در مسئله اقرار و مسائلى شبيه به آن ب - 4مساءله 

اموال سنجيده مى شود كه ميت در حال موتش داشته چه اعيان و  مجموع

 البته آن حقوقى كه مانند حق -حقوقى  چه مطالبات چه منافع و چه

مال بدهند، و اما اينكه آيا ديه و  التحجير ماليت داشته باشد و در مقالش

 و تركه ميت  جزء ماليه-خونبهاى ميت اگر او را به ناحق كشته باشند 

 حساب مى شود كه در نتيجه از آن نيز ثلث برداشته شود يا نه ؟دو وجه

 . بلكه دو قول است كه قول اول خالى از رجحان نيست

اينكه گفتيم در وصيت و در منجزات مريض مازاد بر ثلث نافذ  - 5مساءله 



صورت اجازه نكردن ورثه است ، و اما اگر ورثه وصيت و  نيست در

مورث خود را اجازه كنند اشكالى نيست در اينكه  تصرفات مازاد بر ثلث

بعضى اجازه كنند و بعضى  آن وصيت و آن تصرف نافذ است ، و اگر

ورثه مقدارى  رد نمايند به مقدار سهم بعضى نافذ خواهد بود، و اگر همه

 . از مازاد بر ثلث را اجازه كنند به همان مقدار نافذ است

حال  ارث بعد از موت مورث نيستاشكالى در صحت اجازه و - 6مساءله 

آيا اجازه او در حال حيات وى نيز نافذ است و به طورى نافذ است كه 

قول است  به آن واجب و مخالفت به آن حرام باشد و يا نه ؟دو شرعا وفاى

حال حيات مورث  كه اقوى از آن دو اولى است و آيا اگر وارثى در

را رد كند بعد از مرگ وصيت مورث و يا تصرف در مازاد بر ثلث او 

 .مى تواند آن را اجازه و امضاء كند يا خير؟اقوى آن است كه مى تواند او

  كتاب ضمان

ضمان عبارت است از تعهد به مالى كه در ذمه آدمى ثابت شده باشد براى 

، و اين ضمان خود عقدى است محتاج به )اشخاصى ديگر و يا(شخص 

ه عرف از آن تعهد را بفهمد عبارتى ك ايجاب از ناحيه ضامن به هر

به كمك قرينه بوده باشد مثل  هرچند اين فهميدنش از صريح لفظ نباشد بلكه

براى تو دينى را  من ضمانت كردم ، و يا تعهد كردم)) اينكه ضامن بگويد،

محتاج  و يا عبارت ديگرى نظير اين ، و (( كه تو بر گردن فالنى دارى

يعنى طلبكارى كه از بدهكارش ضامن (است به قبول از ناحيه مضمون له 

قبول او هم بايد عبارتى باشد كه رضايت او براى ضمانت را  (مى خواهد

ضمان رضايت مضمون عنه يعنى بدهكار شرط  برساند، و اما در مسئله



 . نيست

 در هر يك از ضامن و مضمون كه در شرط است اينكه بالغ و - 1مساءله 

ر خصوص مضمون له معتبر است اينكه عاقل و رشيد و مختار باشند، و د

 .محجور عليه نبوده باشد به علت افالس

در صحت ضمان چند چيز معتبر است ، يكى اينكه بنابراحتياط  - 2مساءله 

به طور منجز و قطعى و بدون اگر ضمانت كند، پس اگر  بايد ضامن

 اگر پدرم اذن)) :به چيزى كند مثال بگويد ضمانت خود را معلق و وابسته

مديون بدهى تو را تا فالن تاريخ  اگر)) :و يا حتى بگويد (( دهد ضامنم

 (( نپردازد من ضامنم اگر بدهكار تو بدهيت را)) و يا (( ندهد من ضامنم

 دوم اينكه دينى كه ضامن مى.باطل است و ضمانتش واقع نشده است 

 ،خواهد آن را ضمانت كند قبل از ضمانتش در ذمه بدهكار ثابت شده باشد

حال چه اينكه به طور مستقر ثابت شده باشد مانند بدهى از ناحيه قرض يا 

نسية و يا فروختن آن به طور سلف البته خريد و فروشى كه  خريدن كاال

به طور متزلزل ثابت شده باشد مانند ثمن در بيع  در آن خيار نباشد و يا

نها كه اي قبل از دخول و امثال خيارى و مثمن در سلف خيارى و مهريه

در ذمه  در همه اينها ضمانت صحيح است ، و اما ضمانت چيزى كه هنوز

بدهكار ثابت نشده مثل اينكه ضامن به كسى بگويد تو فالن مبلغ به زيد 

بده من ضامن هستم و يا فالن چيز را به او بفروش من ضامنم  قرض

كه ضامن مقدار و كم و كيف بدهى و شخص  سوم اين است.صحيح نيست 

را كامالبشناسد ) عنه  مضمون( بدهكار  و شخص ) مضمون له (ار طلبك

بدهى  به طورى كه ابهام و ترديدى باقى نماند، پس ضمانت يكى از دو



هرچند از يك بدهكار و يا يك طلبكار صحيح نيست ، بله ، اگر بدهى 

واقع مشخص باشد لكن ضامن جنس آن را و يا مقدار آن را  مقدارش در

بدهكار در واقع معين باشد اما ضامن شخص   طلبكار يانداند و يا شخص

اخير عيب ندارد و ضمانتش  او را نشناسد بنابر اقوى و خصوصا دو ابهام

فالنى از  من آن چه را كه)) :صحيح است ، بنابراين اگر ضامن بگويد

و نداند كه آن طلب درهم  (( فالن شخص طلب دارد را ضمانت مى كنم

 دينار است يا دو دينار بنابر اصح صحيح است ، و دينار و يا يك است يا

من بدهى فالن شخص را كه به يكى از اين ده نفر )) :همچنين اگر بگويد

نداند كه يكى از آن ده نفر طلبكاران  و (( بدهكار است را ضمانت مى كنم

هم اين ضمانت را  شخص است اما شخص او را نشناسد و بعدها طلبكار

از  من آن طلبى را كه فالنى از يكى)) : يا بگويدقبول كند صحيح است و

و نداند كه بدهكار كداميك از  (( اين ده نفر طلب دارد را ضمانت مى كنم

 . اقوى صحيح است آنان است بنابر

هرگاه ضمانتى با همه شرايط كه در ضمان معتبر است محقق  - 3مساءله 

 مى شود و ذمه بذمه ضامن منتقل) مضمون عنه (ذمه بدهكار  شود حق از

بنابراين اگر فرض شود كه در موردى طلبكار  بدهكار برئى مى گردد،

است ، يكى به وسيله ضمان برى  ذمه ضامن را برى كند هر دو ذمه برى

از ضمانت ضامن ذمه  شده و ديگرى به وسيله ابراء و اما اگر طلبكار بعد

 . بدهكار را برى كند كار لغوى كرده است

ت از طرف ضامن عقدى است الزم يعنى بعد از ضمان - 4مساءله 

نمى تواند آن را فسخ كند، و همچنين از طرف   بهيچ وجه وقوعش 



كشف شود كه ضامن شخص  طلبكار، اما در صورتى كه بعد از ضمانت

فسخ نموده  تهى دستى بوده و طلبكار نمى دانسته مى تواند ضمانت او را

 ايد، و مالك در عسر نداشتن دردوباره حق خود را از طلبكار مطالبه نم

 اگر ضامن در حال ضمانت دارا بوده و بعد از  حال ضمانت است ، پس 

حال  شود طلبكار خيار فسخ ندارد، همچنانكه اگر در ضمانت تهى دست

ضمانت ندار بوده و بعد از ضمانت دارا شود خيار فسخ طلبكار از بين 

 .نمى رود

 هر يك از ضامن و طلبكار براى خود بنابراقوى جائز است كه - 5مساءله 

 .قرار دهند حق خيار

دينى كه موعدش رسيده جائز است آن راهم بدون مدت و هم  - 6مساءله 

كرد، همچنانكه جائز است دين مدت دار را با مدت و بى  با مدت ضمانت

آن رابه بيشتر از مدتش يا كمتر از آن  مدت ضمانت نمود ونيز جائز است

 .ضمانت كرد

 دين او را - بدهكار -اگر ضامن بدون اذن مضمون عنه  - 7ءله مسا

تواند بعد از پرداخت بدهى او به او مراجعه نموده  ضمانت كند نمى

اگر به اذن او ضمانت كرده باشد چنين  پرداختى خود را مطالبه كند، و اما

بعد از پرداخت وجه  حقى را دارد لكن نه به صرف ضمانت دادن بلكه

كند، پس  نها مى تواند آن مقدارى را كه پرداخته از او مطالبهالضمان و ت

مثال بدهى بدهكارش را به ) به منظور ارفاق به ضامن (اگر طلبكار 

كمتر با ضامن مصالحه كرده يا مقدارى از آن بدهى را به شخص  مبلغى

نسبت به آن برى ساخت ضامن نمى تواند آن  ضامن بخشيد و ذمه او را



صلح يا براء از ذمه اش ساقط  ر از او نگرفته و به وسيلهچه را كه طلبكا

 .شده را از بدهكار بگيرد

 اگر ضمانت به اذن بدهكار صورت گرفته باشد ضامن تنها در - 8مساءله 

سررسيد دين مى تواند بوى رجوع نموده پرداختى خود را از او بگيرد، 

اين معنا كه دين جلوتر از موعد دين مديون را بپردازد به   اگر ضامن پس 

موعد بپردازد بايد صبر كند و بعد از تمام  مدت دار را فورى يا زودتر از

بدهكار اجازه صريح داد به  شدن مدت به بدهكار مراجعه نمايد، بله اگر

اقرب آن است  اينكه وجه الضمان را فورى و يا زودتر از موعد بپردازد

  اما اگر به عكس باشدكه مى تواند بعد از پرداخت به او رجوع كند، و

يعنى بدهى فورى بدهكار را با مدت ضمانت كند و يا بدهى مدت دار را 

تر ضمانت كند و بدهكار هم راضى به اين ضمانت بوده  با مدتى طوالنى

اول به محضى كه دين را به طلبكار پرداخت مى تواند  باشد در صورت

ه شرط پرداختن همچنين درصورت سوم ب آن را از بدهكار مطالبه كند و

حلول مدت و نيز در صورتى كه قبل از حلول مدت از دنيا برود با  بعد از

مانده لغو مى شود يعنى ورثه او بايد فورا وجه  مرگ وى مدت باقى

 .ميتوانند به بدهكار رجوع كنند الضمان را بپردازد كه اگر پرداخت

ت دار اگر به اذن بدهكار بدهى مدت دار را به طور مد - 9مساءله 

قبل از سرآمدن مدت دين و مدت ضمانت از دنيا برود و  ضمانت كند و

فورى شود و طلبكار آن را از ورثه   به علت موت در نتيجه ضمانتش 

بدهكار رجوع و مطالبه  بگيرد ورثه ضامن نمى تواند در همان زمان به

با مرگ  كند بايد صبر كند تا مدت دين او سر برسد چون دين مدت دار او



ضامنش فورى نمى شود بلكه ضمانت مدت دار او بى مدت و فورى مى 

 .شود

اگر بدهكار بدهى خود را بدون اذن ضامن به طلبكارش  - 10مساءله 

ضامن نيز برى مى شود، و بدهكار نمى تواند به او رجوع  بپردازد ذمه

 .كند

ترامى در ضمان جائز است يعنى جائز است مثال زيد ضامن  - 11مساءله 

آن گاه بكر هم ضامن زيد شود و سپس خالد ضامن بكر گردد  رو بشودعم

ضمانت زيد عمرو بريى الذمه مى شود و با  و به همين ترتيب كه با

بريئى الذمه مى گردد، حال اگر  ضمانت بكر زيد و با ضمانت خالد بكر

وجه الضمانه را  همه اين ضمانتها بدون مضمون عنه باشد و ضامن آخر

  يك به مضمون عنه قبلى خود رجوع نمى كند، و اگر همهبپردازد هيچ

آنها به اذن مضمون عنه خود باشد و فرضا ضامن آخرى وجه الضمانه 

باشد در مثالى كه زديم خالد به بكر و بكر به زيد و زيد به  را پرداخته

پرداخته خود را از قبلى دريافت مى كند تا منتهى به  عمرو بر مى گردد و

با اذن باشد و بعضى بدون اذن اگر تنها  شود، و اگر بعضىبدهكار اصلى 

صورت اول را دارد يعنى هيچ يك  ضامن آخرى بدون اذن بوده باشد حكم

او به قبليش و قبلى  به قبل از خود بر نمى گردد و اگر آخرى با اذن بوده

به او  او هم اگر با اذن ضامن شده به قبليش بر مى گردد و گرنه رجوع

د، و سخن كوتاه اين كه هر ضامنى كه ضمانتش به اذن قطع مى شو

 .بوده آن چه را كه به طلبكار داده از او پس بگيرد مضمون عنه

اشكالى نيست در اينكه جائز است دو نفر به اشتراك بدهى  - 12مساءله 



ضمانت كنند به اين نحو كه هر يك از آن دو نفر قسمتى از بدهى  كسى را

و در نتيجه ذمه هر يك از آن دو به مقدارى كه  دبدهكار را به ذمه بگير

مشغول شود چه مساوى و چه متفاوت و اگر مقدار را معين  معين كرده اند

مشغول الذمه مى شود، يعنى اگر دو نفرند به  نكرده باشد به طور مساوى

ثلث آن و همين طور و هريك بايد  نصف بدهى بدهكار و اگر سه نفرند به

پرداخت آن ذمه اش  ان به گردنش آمده بپردازد و باآن چه از وجه الضم

 برى مى شود و برائت ذمه او موقوف بر اين نيست كه ديگرى وجه

 راپرداخته باشد مضمون له يعنى طلبكار هم از هر يك آن  الضمان خودش 

مى تواند سهم او را مطالبه كند، مى تواند از يكى مطالبه  ضامن ها تنها

نكند و مى تواند يكى را برى ءالذمه كند و  البهكند و از ديگرى را مط

اذن بدهكار باشد و از  ديگرى را نكند و اگر ضمانت يكى از آنها با

وجه  ديگرى بدون اذن ، آن كه با اذن بوده مى تواند پس از پرداخت

الضمان به بدهكار مراجعه كند و آن چه را پرداخته از او بگيرد، و اما 

كرده نمى تواند به او رجوع كند، و ظاهرا در اذن وى ضمانت  اگر بدون

نباشد بين اينكه ضامن ها به يك عقد ضمانت  آن چه كه گفته شد فرقى

قبل آن دو  مثل اينكه شخص واحدى وكيل آن دو باشد و از)) كرده باشند

مستقل مثال  و يا هر يك با عقدى ((همه بدهى بدهكار را ضامن شده باشد

را ضمانت كرده باشد و ديگرى نصف يكى نصف بدهكارى بدهكار 

اينها درباره ضمانت دو نفر از يك نفر به اشتراك است ،  ديگرش را همه

به طورى كه هر يك از آن (استقالل  و اما ضمانت دو نفر از يك نفر از

اينكه چنين  اشكالى نيست در) دو همه بدهى بدهكار را ضامن باشد



به اين معنا كه هيچ يك (راى آن ضمانتى نه براى اين واقع مى شود و نه ب

حال آيا هر يك ضامن نصف ) آن دو ضامن كل بدهى وى نمى شوند از

 . ضمانتشان بكلى باطل است ؟اقوى وجه دوم است آن مى شود و يا

بعد از آن كه ضمانت كسى از تمامى بدهى شخص تمام شد  - 13مساءله 

از آن را نيست شخص ثالثى آن بدهى را و حتى مقدارى  ديگر ممكن

اولى نسبت به بعضى از بدهى بدهكار  ضمانت كند، همچنانكه اگر ضمانت

كل بدهى او را و يا همان مقدارى را  واقع شد ممكن نيست شخص ثالثى

 .كه اولى ضمانت كرده ضمانت كند

جائز است دين بدهكار را بغير جنس آن ضمانت كرد، لكن  - 14مساءله 

 به اذن بدهكار صورت گرفته باشد كه اين ضمانت بغير جنس در صورتى

 ... رجوع كند مگر بهاى جنسى كه پرداخته ضامن نمى تواند به او

همچنانكه جائز است از عين ثابت در ذمه ضمانت كرد از  - 15مساءله 

عمل ثابت در ذمه نيز مى شود ضمانت كه كرد، همان طور كه  منفعت و

دهكار است همچنين به اجرتى كه ب شود نسبت كسى ضامن مستاءجرى مى

عمل كارگرى شود كه آن عمل را انجام دهد، بله اگر  مى تواند ضامن

باشد كه مباشرت خود او در نظر  عملى كه كارگر بدهكار آن است عملى

 . موجر است ضمانت از او صحيح نيست

اگر شخصى عليه ديگرى ادعاء كند كه دينى از او طلب  - 16مساءله 

ه از او طلب دارى به عهده من و او هم راضى ثالثى بگويد آن چ دارد و

است ، اما به اين معنا كه در صورتى كه مدعى  شود ضمانتش صحيح

عليه به ذمه ضامن ثابت مى شود  ادعاى خودرا اثبات كند بدهكارى مدعى



ساقط مى شود  (بدهكار(و در نتيجه دعوى مدعى نسبت به مضمون عليه 

 طرفش شخص ضامن ، پس اگرو او ديگر طرف دعوى وى نيست بلكه 

مدعى اقامه بينه كند كه چنين طلبى از بدهكار دارد بر ضامن واجب مى 

كند، و همچنين است اگر قبل از ضمانت او ثابت شود  شود كه آن را اداء

كرده است ، اما اگر بعد از ضمانت او  كه بدهكار اقرار به بدهى نامبرده

 . نه به عهده ضامن ى شود واقرار كند، چيزى نه به عهده مقر ثابت م

اعيانى كه بهر علت تحت ضمان واقع شده نظير عين غصبى  - 17مساءله 

مشترى آن را به عقد فاسد از بايع تحويل گرفته اقوى آن است  و عينى كه

نيست كسى آن را از طرف ذواليد يعنى آن غاصب و  كه صحيح و جائز

 .آن مشترى براى مالكش ضمانت كند

در اين اشكالى نيست كه ضامن مى تواند پولى را كه خريدار  - 18مساءله 

مال مردم و يا  فروشنده مى دهد ضمانت كند كه اگر كاال مثال غصبى و به

باطل بوده باشد ضامن بهاى  معامله به خاطر نداشتن شرطى از شروط

است كه ضامن بعد  معامله را به مشترى برگرداند، البته اين در صورتى

ضمانت  ع بها را از مشترى و تلف شدن آن نزد وى آن رااز گرفتن باي

محل تردد است  كند، و اما با بقاء آن در دست بايع صحت ضمانت ضامن

 و اما ضمانت به نفع مشترى و عليه فروشنده نسبت به خسارتى كه ممكن.

است در عين خريدارى شده متوجه مشترى شود مثال مشترى در زمين 

د يا نهال بنشاند بعدا معلوم شود كه زمين ملك بساز خريدارى شده بنائى

نهال را ريشه كن كند اقوى آن است كه  فروشنده نبوده و مالك آن بنا و

 . صحيح نيست



اگر بدهكار در برابر دينى كه دارد رهنى سپرده باشد همينكه  - 19مساءله 

آن دين را ضمانت كند خود به خود آن رهن آزاد مى شود، چه  ضامن

 .شرط كرده باشد و يا نكرده باشد من آزاد شدن آن رااينكه ضا

اگر به عهده كسى دينى باشد و از شخصى بخواهد كه بدون  - 20مساءله 

از قبل او آن دين را ضمانت كند آن را اداء نمايد و اوهم اداء كند  اينكه

نموده پرداخته خود را از او مطالبه نمايد به  مى تواند به بدهكار مراجعه

 .نكرده باشد ه هنگام پرداختن آن قصد تبرعشرطى ك
 
 
 

  كتاب حواله و كفالت

حقيقت حواله عبارت است از منتقل كردن جاى بدهى خويش از ذمه خود 

حواله دهنده كه (آبر سه نفر است يكى محيل  به ذمه ديگرى ، و قوام

محال  دوم محتال كه طلبكار از محيل است و سوم) محتال است  مديون به

ه بايد آن حواله را به محتال بپردازد، و در هر سه آنان معتبر است عليه ك

و عاقل و رشيد و مختار باشند و در خصوص محتال يعنى گيرنده  كه بالغ

علت افالس محجور عليه نباشد، و همچنين در  حواله معتبر است كه به

نباشد مگر درصورتى كه  محيل معتبر است كه به همان علت محجور عليه

دهنده و قبولش   كسى حواله دهد كه او به وى بدهكار نباشد و حوالهبر سر

 - كه حواله به سر اوست -وظيفه گيرنده آن است و اما محال عليه 

نيست هرچند كه قائل باشيم قبول او نيز معتبر است ، و در  طرف عقد

تعويض ذمه را برساند كافى است مثل  ايجاب اين عقد هر لفظى كه اين



 عععع يعنى (( على فالن احتك بما فى ذمتى من الدين)) ععع: داينكه بگوي

 (( فالن كس آن چه را كه از مال تو بر ذمه من است حواله دادم برسدبه))

قبول آن نيز هر  و هر عبارت ديگرى كه اين معنا را برساند، و در

 عبارتى كه رضايت محتال به حواله را برساند كافى است و معتبر است

له همه آن چه كه در ساير عقود معتبر است كه بنابر احتياط در عقد حوا

 . و قطعى بودن حواله است يكى از آنها تنجيز

در صحت حواله عالوه بر آن چه گذشت چند چيز ديگر معتبر  - 1مساءله 

اول اينكه آن مالى كه به خاطر آن حواله داده مى شود در ذمه حواله  است

مال  آن هرچند سببش محقق شده باشد مانندحواله غير  دهنده ثابت باشد پس

الجعالة قبل از انجام عمل صحيح نيست تا چه رسد به چيزى كه حتى 

مثل اينكه امروز به خاطر پولى كه فردا مى خواهد  سببش هم محقق نشده

دوم اينكه آن .از فالن كس بگيرد از كسى قرض كند به او حواله دهد كه

باشد، و منظور  ه ميدهد شخص و معيندينى و مالى كه به خاطر آن حوال

ما از معين بودن آن معلوم بودن مقدار و جنس آن نيست بلكه منظور اين 

كه ابهام و ترديد در آن نباشد، و اما معلوم بودن مقدار يا جنس آن  است

محيل يا محتال ظاهرا معتبر نيست بنابراين اگر در واقع معين و  نزد

ن دو ضررى ندارد مخصوصا در مجهول بودنش نزد آ معلوم باشد

سوم رضايت محال عليه .ممكن باشد صورتى كه برطرف شدن جهالت

قبول او در موردى كه ذمه او به مثل آن چه بر سر  است كه رضايت و

مشغول باشد بنابراحتياط معتبر است و در موردى كه  او حواله داده شده

 چه بر سرش مشغول است به چيزى غير آن ذمه او برى باشد و يا اگر



 . مشغول باشد بنابر اقوى معتبر است حواله داده شده

محال عليه بدهكار  در صحت حواله اين قيد معتبر نيست كه - 2مساءله 

محيل نيست  محيل باشد، پس بنابراقوى حواله بر سر كسى كه بدهكار

 . صحيح است

ت در آن بدهى كه به خاطر آن حواله داده مى شود فرقى نيس - 3مساءله 

عينى باشد ثابت درذمه حواله دهنده و يا منفعتى و يا عملى باشد  بين اينكه

  آن قيد نشده باشد، بنابراين كسى كه ذمه اش كه مباشرت شخص وى در

مشغول نشده به دوختن يك جامه و يا زيارت يك امام يا نماز يا حج يا 

له دهد به امثال آن صحيح است همه اين نام برده ها را حوا قرائت قرآن و

مشغول به آن اعمال نيست ، و نيز در آن بدهى  كسى كه ذمه اش براى او

باشد و يا مانند گوسفند وفرش  فرقى نيست بين اينكه مانند گندم و جو مثلى

جهالت توصيف شود،   و جامه قيمى باشد البته در قيمى بايد مقدار رفع 

شده   گوسفندى اگر حواله دهنده به علتى چون بيع مسلم بدهكار پس 

موصوف به صفاتى مشخص مى تواند به طلبكار حواله گوسفندى بدهد 

به همان صفات بر سر كسى چه اينكه او هم چنين گوسفندى را  موصوف

 .يا بدهكار نباشد به وى بدهكار باشد و

در جائى كه بدهى به بدهكار باطلبى كه ازطلبكار دارد و آن  - 4مساءله 

 مى دهد از يك جنس باشد اشكالى نيست در اينكه طلبكار خود حواله را به

در صورت اختالف كه فرضا حواله دهنده  حواله صحيح است ، اما

دارد و به اولى بر سر  بدهكار درهم است و از كسى ديگر دينار طلب

اولى كه  دومى دينار حواله چند صورت دارد، يكى اينكه حواله مى دهد به



 دوم اينكه حواله درهم بدهد كه از.دبجاى درهمش از دومى دينار بگير

محال عليه درهم بگيرد و محال عليه بجاى دينارى كه به عهده اش هست 

محال عليه  تحويل او بدهد سوم اينكه حواله درهم بدهد كه او از درهم

حال خود باقى بماند  درهم بگيرد و ديناى كه از او طلب دارد همچنان به

محال عليه نداشته باشد  طى با بدهىو خالصه اينكه حواله هيچ ارتبا

اول و همچنين به نحو سوم صحيح  اشكالى نيست در اينكه حواله به نحو

دهنده نيست ، و  است ، و نظير حواله دادن بر سر كسى است كه بدهكار

 اما صورت دوم مورد اشكال است پس نزديكتر به احتياط آن است كه اگر

محال   اى شرعى دينارى را كه ازخواست چنين كند اول به وسيله معامله

عليه طلب دارد به درهم تبديل كند آن گاه حواله درهم بر سرش بدهد 

 . اقوى آن است كه با تراضى طرفين حواله صحيح است هرچند كه

هرگاه حواله به طور جامع شرائط صورت به پذيرد موجب  - 5مساءله 

 بدهكار است مى ذمه حواله دهنده از دينى كه بگيرنده حواله برى شدن

محتال يعنى گيرنده حواله ذمه او را برى نكند و بجاى  شود هرچند كه

محال عليه كه حواله بر سر اوست بهمان مبلغى و جنسى  حواله دهنده ذمه

محتال مى شود، اين وضع محيل با محتال و  كه به وى حواله شده بدهكار

حيل به اين شرح محال عليه است ، و اما حال محال عليه با م محتال با

مثل همان چيزى است كه محال عليه بدهكار محيل  است كه اگر حواله به

اش از بدهيش به محيل برى  بوده وقتى آن را بدارنده حواله بپردازد ذمه

، و همچنين )محتال گندم داد او به محيل گندم بدهكار بود و به(مى شود 

ا تراضى طرفين چيز اول و دوم ب است اگر او گندم بدهكار بوده و بنحو



يعنى گندمى كه (بگيرد  ديگرى بپردازد، و اما اگر به نحو سوم صورت

حال خود بماند و او از كيسه خود  محال عليه به محيل بدهكارر است به

محال عليه به وى بدهكار نبوده  و يا آن كه اصال) حواله وى را بپردازد

بدارنده حواله مشغول مى شود به آن چه محال عليه  باشد ذمه محيل

 باشد كه آن در جاى خودش باقى است پرداخته ولو اينكه طلبى از او داشته
. 

بر محتال واجب نيست حواله محيل را بپذيرد هرچند كه حواله  - 6مساءله 

قبول كرد  شخصى توانگر و خوش حق و حساب باشد، و اما اگر بر سر

 قيرى تهى دستالزم و غير قابل برگشت است هرچند كه حواله بر سر ف

 بكشدبه شرطى كه محتال باآگاهى از تهى دستى او پذيرفته باشد، و اما اگر

محتال بى خبر بوده بعدا بفهمد كه در تاريخى كه حواله صادر شده فقير و 

بوده حق فسخ دارد و بعد از فسخ به حواله دهنده مراجعه نموده  بى چيز

 همين بين محال عليه مطالبه مى كند و اگر در طلب خود را از خود او

محتال از بين نمى رود همچنانكه اگر در آن تاريخ  توانگر شود خيار فسخ

 .فقير شده باشد خيار فسخى ندارد توانگر بوده و بعد از صدور حواله

قابل برگشت است  حواله نسبت به هر سه طرف الزم و غير - 7مساءله 

  معلومش شودمگر نسبت به محتال در يك صورت و آن زمانى است كه

محال عليه شخص تهى دستى بوده و او نمى دانسته كه در اين صورت 

اشاره كرديم محتال خيار فسخ دارد، و منظور از تهى  همان طور كه قبال

محال عليه اين است كه چيزى زائد بر مستثنيات دين كه وافى بوجه  دستى

م است چيزى مالك نباشد، و اما در بقيه صور حواله الز الحواله باشد را

تواند در ضمن عقد براى خود شرط  كه هست هر يك از سه طرف مى



 .خيار كند

ترامى در حواله جائز است و آن اين است كه بدهكار به زيد  - 8مساءله 

دهد بر سر عمرو و عمرو هم او را حواله دهد بر سر بكر و  او را حواله

ر است و آن اين صورت محتال يك نف او بر سر خالد و همچنين كه در

محتال  محال عليه متعدد صورت ديگر ترامى اين است كه زيد است و

مثال باال بدهكار به  متعدد و محال عليه يك نفر باشد مثل اينكه در همان

 زيد او را حواله دهد به عمرو و زيد عين اين حواله را بدهد بدست

ار او رجوع كند طلبك) محال عليهش (طلبكارى كه دارد تا او به عمرو 

بدهد بدست طلبكار خودش تا او به عمرو رجوع و  نيز همان حواله را

محال عليه چندين محتال يكنفر   حواله را دريافت كند كه در اين فرض

 . است و آن عمرو است

اگر بدهكارى كه به طلبكار حواله داده بعد از حواله خودش  - 9مساءله 

 شود، حال اگر اين پرداخت را بپردازد ذمه محال عليه برى مى بدهى خود

محال عليه بوده باشد محيل حق دارد، به او رجوع نموده  به درخواست

و اما اگر تبرعى و داوطلبانه باشد  وجه الحواله را خودش از او بگيرد

 .حق رجوع ندارد

اگر بدهكار بر سر كسى حواله دهد كه او به وى بدهكار  - 10مساءله 

شد آيا به صرف اينكه مورد حواله او قرار نيز قبول كرده با نباشد و او

مراجعه نموده وجه الحواله را از او مطالبه كند يا  گرفته مى تواند به او

محتال پرداخته باشد؟ آن چه به ذهن  خير وقتى مى تواند كه بدهى او را به

 . نزديكتر است شق دوم است



 مشترى دهد اگر فروشنده دينى را كه به كسى دارد حواله به - 11مساءله 

مشترى بهاى كاالى خريدارى خود را حواله دهد كه فروشنده از  و يا

در هر دو فرض معلوم شود كه معامله خريد و   ديگر بگيرد بعدا شخص 

باطل واقع شده حواله نيز باطل است ، به خالف اينكه در همين دو  فروش

سخ واقع شود لكن به علتى فسخ گردد كه بعد از ف فرض معامله صحيح

به تبع بهم خوردن خريد و  است و حواله همچنان به اعتبار خود باقى

 .فروش بهم نمى خورد

اگر نزد وكيل يا امين خود مالى معين و خارجى داشته باشد  - 13مساءله 

خود را حواله به وى دهد كه آن مال به او تحويل دهد طلبكار  و طلبكار

ين واجب است آن مال را به قبول كند بر آن وكيل يا ام هم اين حواله را

محيل مراجعه  تحويل دهد، و اگر او تحويل ندهد محتال حق دارد به وى

 . مشغول است نموده حق خود را از وى مطالبه نمايد چون ذمه او هنوز

   گفتار در كفالت

مكفول له به دليل اينكه  كفالت عبارت است ازتعهد به احضار شخص نزد

قبول   اين كفايت از عقود است يعنى ايجاب ومكفول له حقى بر او دارد و

مكفول له يعنى  مى خواهد، ايجاب آن از طرف كفيل و قبول كننده آن

صاحب حق است ، و در ايجاب اين عقد هر عبارتى كه آن تعهد را 

 كفالت كردم -كفلت لك نفس فالن )) :كافى است مثل اينكه بگويد برساند

  من-انا كفيل لك باحضار فالن )) :و يا بگويد ((را برايت شخص فالنى

مكفول له هم در قبولش عبارتى بگويد  (( كفيل توام به احضار فالن كس

 .را به اين كفالت افاده كند  كه رضايتش



عاقل و مختار و تواناى بر  در كفيل معتبر است اينكه بالغ و - 1مساءله 

ت و بنابراين مكفول له بلوغ و عقل معتبر نيس احضار مكفول باشد، اما در

 .كفيل شداگر ولى آنها قبول كند جائز است براى كودك و ديوانه

كفيل و مكفول له  اشكالى نيست در اينكه در كفايت رضايت - 2مساءله 

معتبر است ، و اما در مكفول اقوى آن است كه رضايت او شرط نيست و 

كام عقد كفالت نيست بله با رضايت او احكام ديگرى زائد بر اح او طرف

شود، و احتياط اين است كه بگوئيم رضايت او  كفالت ملحق به كفالت مى

بدانيم و بگوئيم عقد كفالت مركب  نيز معتبر است و اينكه او را طرف عقد

و دو قبول يكى از ناحيه مكفول له و ) كفيل  از ناحيه(است از يك ايجاب 

 . مكفول ديگرى از ناحيه

كفيل بدن او شدن صحيح   گردن داردهر كس كه حقى مالى بر - 3مساءله 

آن  است ، و علم به مبلغ آن حق مالى شرط نيست ، بله شرط است كه

حق مالى ثابت در ذمه و به نحوى باشد كه ضمانت از آن صحيح باشد، 

اگر شخصى كفيل شود در اينكه كسى را حاضر كند كه به هيچ  بنابراين

بب بدهكار شدنش باطل است هرچند كه س كس بدهكار نيست كفالتش

مثل كسى كه گفته است هركس فالن كار مرا انجام دهد  موجود شده باشد،

به اين جعاله عمل نكرده كه در اين  فالن مبلغ مى دهم ولى كسى تاكنون

كسى به آن عمل  مثال سبب بدهكارى كه همان جعاله است محقق شده لكن

 نكرده تا وى بدهكارش باشد پس كفالت براى احضار او صحيح نيست ، و

همچنين صحيح است كفالت هر كسى كه مى بايستى در مجلس شرع نزد 

قابل  شود مثل اينكه كسى عليه او نزد حاكم ادعائى حاكم شرعى حاضر



ق خود قبول كرده باشد هرچند كه هنوز اقامه بينه عليه او براى اثبات ح

باشد پس صحيح است شخصى كفيل چنين كسى شود، و همچنين  نكرده

محكوم به عقوبتى شده زيرا حقى از حقوق  صحيح است كفالت كسى كه

قصاص شده ، و اما كسى  خلق به گردنش آمده مانند كسى كه محكوم به

تعزير شده  كه عقوبتى از حقوق خدا به گردن او آمده مثال محكوم به حد يا

 . و شدن صحيح نيستكفيل ا

مكفول مدت نداشته و يا اگر  در صورتى كه حق ثابت بر عهده - 4مساءله 

است و هم با مدت  داشته تمام شده باشد كفالت از او هم بدون مدت صحيح

 ، و در چنين فرضى اگر ذكرى از مدت در عقد نيايد آن كفالت بدون مدت

 متعهد مى شوم مديون و كفيل بگويد(خواهد بود، و اگر مدت معين كنند 

و كفيل بگويد متعهد مى شود مديون (مدت معين كنند  را در راءس فالن

الزم است آن مدت را به نحوى ) تحويل دهم  را در راءس فالن مدت

 .اختالف نشود تعيين و مشخص كند كه در كم و زيادى آن

عقد كفالت از عقود الزم است يعنى هيچ يك از دو طرف حق  - 5مساءله 

يعنى خواهش يك طرف و قبول طرف (مگر با اقاله  سخ آن را نداردف

كفيل و همچنين مكفول له جائز است كه براى  ديگر، و در اين عقد براى

 .خود در ظرف مدتى معين خيار قرار دهد

 هرجا و هر زمان كه كفالتى جامع الشرايط تحقق يابد براى - 6مساءله 

مطالبه كند و بخواهد كه او را فورا مكفول له جائز است مكفول را ازكفيل 

 مكفول حاضرو در شهر بود بر كفيل واجب است او را احضار كن ، اگر

تحويل مكفول له بدهد و اگر تحويل داد به طورى كه در دسترس او قرار 



مكفول له  كفيل برى مى شود و اگر از تحويل دادن طفره برود گرفت ذمه

مكفول را  كم او را زندانى مى كند تامى تواند شكايت نزد حاكم ببرد و حا

مكفول بپردازد،  تسليم كند و يا حقى كه از قبيل بدهى به گردن او هست به

تحويل  و اما در حقى نظير حق قصاص و كفالت از زوجه راه چاره فقط

تحويل دهد و  دادن است حاكم او را زندانى مى كند تا او را حاضر نموده

 است اگر معلوم باشد كه در كجاست و اما اگر در شهر نيست و غائب

كفيل هم ممكن باشد او را حاضر كند بر حاكم است كه مدت زمانى  براى

 براى رفتن و برگشتن او كافى باشد مانند صورتى كه به وى مهلت دهد كه

مكفول در شهر است زندانى مى شود، و اما اگر طورى غائب شده كه 

 اميد هست كه با جستجو پيدا شود خبر ندارد اگر كسى از او و از جاى او

تكليف به احضار كند و به همين  بعيد نيست كه بگويم حاكم بايد او را

سهل انگارى او  منظور او را زندانى كند خصوصا در جائى كه به خاطر

كفيل به اينكه بدهكارى مكفول  بدهكار توانسته باشد پنهان شود، و اما الزام

، بله اگر خودش داوطلبانه و به منظور تاءمل است  را او بپردازد محل

مى شود اين در فرضى بود كه اميد  خالصى از زندان آن را بپردازد آزاد

در بين نباشد ديگر  آن باشد كه با جستجو يافت شود، و اما اگر اين اميد

را  حاكم او را تكليف به احضار وى نمى كند و اقرب آن است كه بايد او

سهل انگارى  خصوصا اگر فرار او به خاطرملزم به پرداخت دين كند 

مكفول را كرده باشد و او در  وى بوده باشد يعنى مكفول له مطالبه احضار

مكفول بگريزد، بله اگر اين نوميدى به حسب  اينكار آن قدر مسامحه كند تا

باشد صحت اصل عقد مشكل  عادت از همان هنگام عقد كفالت وجود داشته



 عقد اميد يافتنش بوده بعدا نوميدى عارض شده حال مى شود، اما اگر در

واقع شده و به خاطر عروض نوميدى  باشد ظاهر اين است كه عقد صحيح

نوميدى را سهل  بطالن عارض بر عقد نمى شود مخصوصا اگر اين

 انگارى كفيل به وجود آورده باشد پس در چنين وضعى بعيد نيست كه

 بدهى بكند و يا او را زندانى كند بگوئيم حاكم بايد او را ملزم به پرداخت

تا با پرداخت آن بدهى خود را ) در صورت سهل انگاريش  مخصوصا(

 .رها سازد

مكفول خود را حاضر نكرد و در نتيجه مال را از او  اگر كفيل - 7مساءله 

مكفولش او را كفالت كرده بود و يا  گرفتند در صورتى كه وى بدون اذن

مكفول مراجعه نموده ، مالى را كه داده  واند بهمال را پرداخته بود نمى ت

مكفول اذن به پرداخت آن داده بود مى تواند از  از او مطالبه كند، و اگر

حال چه اينكه اذن در كفالت هم داده باشد يا نه ، و اما اگر اذن  او بگيرد

اذن بپرداخت مال را نداده بود آيا كفيل مى تواند  در كفالت داده بود ولى

تفصيل دهيم و بگوئيم اگر كفيل مى  و رجوع كند يا خير بعيد نيست كهبه ا

پول را از او بگيرد و نكرده نمى تواند به  توانسته مكفول را احضار كند و

نداشته و به ناچار خودش   امكان او رجوع كند و اما اگر اينكار برايش 

 .پرداخته مى تواند

لش جائى را معين كرده باشد اگر كفيل براى تحويل دادن مكفو - 8مساءله 

متعين است ، و تحويل دادن مكفول در جاى ديگر بر او واجب  همانجا

مكفول  مكفول له مطالبه كند، همچنانكه اگر كفيل بخواهد نيست هرچند كه

قبول آن بر مكفول له واجب  له را در جاى ديگر تحويل مكفول له بدهد



 تحويل دادن مكفول مطلق محل نيست ، و اما اگر عقد كفالت را از نظر

كفالت را  بگذارند يعنى جاى معينى را براى آن اختصاص ندهند اگر عقد

در محل زندگى مكفول له و يا در وطن او واقع ساخته باشند واجب است 

تحويل دهد زيرا عقد منصرف به همانجا است ، و اگر عقد را  در همانجا

شند كه مكفول له قصد ندارد غربتى واقع ساخته با در بيابانى و يا در شهر

در عقد بود كه بفهماند منظور تحويل  در آن جا مستقر شود اگر قرينه اى

عمل مى شود و گرنه كفالت  دادن در چه نقطه اى است كه به همان قرينه

صورت بطور  از اصل باطل است هرچند كه حكم كردن به بطالن در اين

 . مطلق مشكل است

مكفول بهر وسيله  است كه براى احضاربر كفيل واجب  - 9مساءله 

توسل و كمك گرفتن از  مشروعى متوسل شود هرچند كه اين وسيله

توسل به چنين كسى مفسده اى  شخص قاهر و ظالمى باشد مگر آن كه

واجب نيست ، و  دينى و يا ضررى دنيوى داشته باشد كه در اين صورت

 صورتى كه اگر مكفول غائب است و آوردنش محتاج مخارجى است در

به اذن مكفول بوده مخارج به عهده مكفول است و اگر آن مخارج  كفالت

مكفول رجوع نموده از او   تبرع نبوده مى تواند به كفيل داده و قصدش  را

اذن  و اما اگر بدون) با اشكالى كه در بعضى از مخارج هست (بگيرد 

 . مكفول بوده همه به عهده كفيل است

مكفول را تحويل  ه ذمه اش مشغول است به اينكهك(كفيل  - 10مساءله 

 به حاضر ساختن مكفول و يا حاضر شدن خود او و تحويلش به) دهد

كفيل به مكفول له  مكفول له و يا تسليم كردن مكفول خود را از طرف



مكفول خودش حاضر  تسليمى تمام و كامل ذمه اش برى مى شود، اما اگر

يل مكفول له كند ظاهرا ذمه كفيل كفيل تحو شود و خود را نه از طرف

مكفول له خودش او را دستگير كند و  برى نمى شود، و همچنين است اگر

خود را  بتواند حق يا بدون اكراه او را حاضر در محكمه نمايد به طورى

مكفول داشت به وى ببخشد  از او بگيرد، بله مكفول له حقى را كه به عهده

كفيل داشت كه همان  ا كه به گردنو ذمه اش را برى كند و يا حقى ر

 .كفيل برى مى شود كفالت است به كفيل ببخشدآن وقت ذمه

 و به -مكفول دارد  حقى كه بر) مكفول له (اگر طلبكار  - 11مساءله 

منتقل بغير   به وسيله بيع يا صلح يا حواله-خاطر احقاق آن كفيل گرفته 

 .كند كفالت باطل مى شود

باطل مى شود به  يا مكفول از دنيابرود كفالتاگر كفيل  - 12مساءله 

منتقل به  خالف اينكه اگر مكفول له از دنيا برود كه حق او از كفالت

 . مى شود وارثش 

كسى كه بدهكارى را به زور و يا به اجبار از دست  - 13مساءله 

ساخته و فرارى دهد ضامن احضار اوست ، و اين ضمان  طلبكارش رها

دارد بپردازد كه اگر پرداخت  طلبى كه طلبكارهمچنان هست تا آن 

درباره حقوقى  ضمانتش از بين مى رود، اين درباره بدهى پولى بود و اما

چون حق قصاص در صورت دسترس بودن جانى وى ضامن احضار او 

و اگر قاتلى را كه در .اما درغير اين صورت محل اشكال است  هست و

برهاند ضامن احضار وى شده از دست او  دست صاحب خون گرفتار

دسترسى به وى نباشد خون  است و اگر جانى مرده باشد و يا به هيچ وجه



قتل عمدى است ، واما در جناياتى كه تنها  بها را از او مى گيرند اين در

بدهكارى را داشته باشد كه  ديه به گردن جانى مى آيد بعيد نيست كه حكم

الضمان را  گر خودش وجهگفتيم فرارى دهنده ضامن احضار اوست و ا

 .بپردازد ضمانش ساقط مى شود

كفيل زيد  ترامى كفالت جائز است و آن اين است كه شخصى - 14مساءله 

كفيل اين كفيل شود  شود و شخص ثالثى كفيل آن كفيل و شخصى چهارمى

 و همچنين و چون كفالتهاى بعدى همه فرع كفالت اولى است و هر الحقى

كفيل اولى را بريى الذمه  ( مستحق(اگر طلبكار هم فرع سابقى است پس 

مكفول اولى را حاضر ساخت و يا يكى از آن دو از  كرد و يا كفيل اولى

اگر مستحق يكى از كفيل هاى وسط  دنيا رفتند هم بريئى الذمه مى شوند، و

كفيل هاى بعد از او بريئى الذمه مى شوند نه  را بريئى الذمه كرد تنها او و

كفيل وسط از دنيا رفت كفيل هاى او كه فرع اويند  همچنين اگرقبلى ها و 

 .آزاد و بريئى الذمه مى شوند

متعرض كفالت شدن كراهت دارد چون از امام صادق عليه  - 15مساءله 

شده كه فرمود كفيل شدن خسارت است و غرامت است و  السالم روايت

 . ندامت

  كتاب وكالت

كار خود را به ديگرى واگذار كند كه وكالت عبارت است از اينكه انسان 

انجام دهد و يا تا زنده است يكى از امور او را راه بياندازد،  تا زنده است

، و وكالت از آن جا كه )ملكش را اداره كند مثال تجارتش را بچرخاند يا(

قبول دارد، و ايجابش هر عبارتى  عقدى است از عقود احتياج به ايجاب و



من تو را : (مثل اينكه به وكيلت بگوئى   برساند،است كه اين مقصود را

انجام فالن كار (و يا ) وكيل منى  تو در انجام فالن كار(و يا ) وكيل كردم 

كه .امثال اينها بلكه ظاهرا همين هم كافى باشد و) را به تو واگذار كردم 

ام را بفروش و منظورش اين باشد  بگويد فالن كار مرا انجام بده مثال خانه

قبول وكالت نيز هر عبارتى است  ه من اينكار را به تو واگذار كردم ، وك

على الظاهر همين  از وكيل كه رضايت او را بر وكالت افاده كند، بلكه

وكيل بعد از ايجاب شروع به انجام آن عمل  مقدار كافى در قبول باشد كه

ه قبول لفظى نمى خواهد و ب كند بلكه اقوى آن است كه اصال ايجاب و

بدهد تا بفروشد او  طور معاطاة نيز واقع مى شود به اينكه متاعى را به او

كند يعنى  هم آن را تحويل بگيرد، بلكه بعيد نيست كه با نامه نيز تحقق پيدا

وكيل هم به مضمون نامه  موكل به شخص بنويسد كه فالن كار را و

راين بين بناب راضى شود هرچند كه مدتى نامه دير بدستش رسيده باشد پس

ايجاب مواالت معتبر نيست ، و سخن كوتاه اينكه در وكالت قيد و 

وكيل تو باشم در  آيا من(ساير عقود نيست حتى اگر وكيل بپرسد  شرطهاى

تمام  وكالت صحيح و (( آرى)) :و صاحب خانه بگويد) فروختن خانه ؟

 . يماست هرچند كه ما اين و امثال اين را در ساير عقود كافى ندانسته ا

بنابر احتياط در وكالت تنجز و قطعيت شرط است ، به اين  - 1مساءله 

هرگاه )) :اصل وكالت را مشروط به شرطى نكنند مثال نگويد معنا كه

 زمانى كه قرص ماه آينده طلوع كرد تو)) و يا (( وكيل منى فالنى آمد تو

دارد اشكال ن ، بله در متعلق وكالت شرط آوردن((وكيل منى در فالن كار

 تو در فروش خانه ام وكيلى لكن به شرطى كه)) :مثل اينكه موكل بگويد



 . و يا به شرطى كه در فالن زمان بفروشى (( وقتى فالنى آمد بفروشى

عاقل و قاصد و  شرط است در موكل و وكيل اينكه بالغ و - 2مساءله 

را وكيل شدن كودك و ديوانه و كسيكه او  مختار باشند، پس وكيل گرفتن و

وكيل در خواندن عقد شرط  تهديد كرده اند صحيح نيست ، بله بنابر اقرب

داند و رعايت  نيس بالغ باشد پس مى شود كودك مميزى كه شرايط را مى

موكل و وكيل اجراء  مى كند را وكيل كنند در اينكه عقد وكالت را بين

 كند، و در موكل شرط است اينكه در آن مالى كه براى تصرف در آن

يل مى گيرد جائز التصرف باشد پس كسى كه به خاطر سفاهت يا وك

وكيل  عليه شده نميتواند در آن مالى كه از آن محجور شده افالس محجور

بگيرد اما در كارهاى ديگرى چون طالق اشكال ندارد، يكى ديگر اينكه 

حال حرام باشد  عمل ولو با واسطه برايش جائز باشد پس اگر در انجام آن

و در وكيل . وكيل بگيرد ند در اجراء عقد نكاح و يا خريدن شكارنمى توا

عقل و شرع بتواند عمل مورد وكالت را انجام دهد  شرط است كه به حكم

وكيل كسى شود كه براى او كارى انجام  پس اگر محرم است نمى تواند

او را بفروشد و يا نگه  دهد كه شرعا براى خودش جائز نيست مثال شكار

 .ا عقد نكاح واقع سازدبدارد و ي

در وكيل اسالم شرط نيست پس وكالت كافر و بلكه مرتد و  - 3مساءله 

فطرى براى مسلمان و كافر جائز است مگر دركارهائى كه  حتى مرتد

مثل اينكه قرآنى را براى كافر خريدارى  وقوعش از كافر صحيح نيست

به وكالت از موكل خود را از مسلمانى استيفاء كند و يا  كند و يا حق

در دادگاه عليه او طرح دعوى كند  طرف او با مسلمانى مخاصمه نموده



 .هرچند كه موكل او مسلمان باشد

وكالت محجور عليه براى موكلى كه خودش محجور عليه  - 4مساءله 

است چه اينكه حجر وكيل بخاطر سفاهت باشد يا به خاطر  نيست صحيح

 . فلس

ت كودك ده ساله در اموالش نظير اگر بعضى از تصرفا - 5مساءله 

به كار خداپسندانه اش را صحيح بدانيم جائز است براى  وصيت كردن

 .وكيل بگيرد انجام آن گونه كارهايش

موكل شرط است در استدامه  آن چه كه در ابتدا در وكيل و - 6مساءله 

موكل و يا در آن چه  نيز شرط است ، پس اگر ديوان يا بيهوش شوند و يا

باطل مى شود، و اگر   گرفته محجور عليه شود بنابراحتياط وكالتوكيل

 موانع نامبرده از بين برود و بخواهد وكالت را ادامه دهند احتياج به

 .توكيلى جديد دارد

وكيل مى گيرند اينكه  شرط است در عملى كه براى انجام آن - 7مساءله 

ش وكيل مى موكل سلطنت شرعى بر آن چه براي عملى جائز باشد و نيز

درعمل معصيت مانند غصب و دزدى و قمار  گيرند داشته باشد، پس اگر

وكيل بگيرد وكالت باطل است همچنانكه وكيل گرفتن بر  و امثال اينها

مال ديگران بدون داشتن واليت برآنان جائز نيست ، و اما اينكه  فروختن

خودش موكل قادر بر آن كار مشروع باشد معتبر نيست پس كسى كه  خود

مال خود را از غاصب بگيرد جائز است كسى را كه به اين كار  نمى تواند

 .وكيل بگيرد قادر است

اگر وكيل بگيرد براى انجام كارى كه به حسب شرع و يا به  - 8مساءله 



حال وكالت  عقل امكان ندارد مگر بعد از واقع شدن امرى كه در حسب

 راى اينكه زنى را كه فعالگرفتن واقع نيست ، مثل اينكه وكيل بگيرد ب

همسرش نشده طالق بدهد و يا وكيل بگيرد براى اين كه زنى كه در عقد 

عده ديگرى است براى او تزويج كند اشكالى نيست در  ديگرى و يا در

زوال مانع و به تبع زوال مانع ، جائز  اينكه چنين وكالتى براى بعد از

ول آن زن را به عقد او وكيل كنند در اينكه ا است مثل اين كه او را

وكيل كند در اينكه نخست مالى را  درآورد و سپس طالق دهد و يا او را

امثال اينها، همچنانكه ظاهرا جائز  براى او بخرد و سپس آن را بفروشد و

وكيل كند كه مثالهاى باال يكى از  باشد كسى را بر انجام امرى كلى

ر تمامى امور خود كند كه مثل اينكه او را وكيل د مصاديق آن كلى باشد

وكيل در اموالى هم كه بعدها از طريق ارث ياهبه يا بيع يا رهن يا  قهرا

شود و فعال مالك او نيست خواهد بود، و اما  غير اينها صاحب آن مى

بدون انجام مقدمه آن و يا  وكيل گرفتن در انجام خصوص آن گونه كارها

اين است كه جائز نباشد اشكال است بلكه ظاهرا  حصول آن مقدمه محل

قابل توكيل نباشد مثل بسر رسيدن عده و  بدون فرق بين آن كه مقدمه اش

وكيل كند در اينكه زنى را كه در  يا قابل باشد، پس جائز نيست كسى را

طالق شوهرش  عده است بعد از عده اش وزنى را كه شوهر دارد بعد از

خود نكاح نكرده طالق به عقد وى درآورد و همچنين زنى كه هنوز براى 

 .امثال اينها يا كاالئى را كه بعدا خواهد خريد برايش بفروشد و دهد و

قابل واگذار  در عمل موردوكالت شرط است اينكه عملى باشد - 9مساءله 

موكل در آن معتبر نباشد، پس اگر  كردن به غير يعنى مباشرت شخص



جام دهد وكيل گرفتن ان موكل عملى را به عهده گرفته به قيد اينكه خودش

 در آن جائز نيست ، و اما عبادات بدنى چون نماز و روزه و حج و غير

اينها توكيل در آنها صحيح نيست هرچند كه فرضا نيابت از مكلف زنده را 

بدانيم نظير نيابت در حج از زنده اى كه قادر به انجام آن  در آن صحيح

ن نيابت به حسب اعتبار و غير آن چو نيست و يا نيابت از ميت در نماز

و خمس و  غير وكالت بله وكالت در عبادات مالى چون دادن زكات

 . كفارات و يا رساندن آن به مستحق صحيح است

گرفتن وكيل در همه عقود چون بيع و صلح و اجاره و هبه  - 10مساءله 

وديعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض در رهن و  و عاريه و

وكالت و نكاح صحيح است ، هم   حواله و كفايت وشركت و ضمانت و

قبول  وكيل طرف ايجاب قرار گيرد و هم براى اينكه طرف براى اين كه

واقع شود و همچنين در وصيت و وقف و طالق و برئى كردن ذمه 

شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در جائى كه موكل  بدهكار و استفاده از حق

وكيل در رجوع به مطلقه رجعيه  رفتنخيار دارد و اسقاط آن و ظاهرا گ

توكيل را به نحوى انجام دهد  صحيح است ، البته اين در صورتى است كه

همين وكيل گرفتن  كه صرف وكيل گرفتن تمسك به زوجيت نباشد و گرنه

 رجوع شمرده مى شود و ديگر موردى براى انجام وكالت باقى نمى

 عهد و ظهار صحيح باشد گذارد، و بعيد نيست كه گرفتن وكيل در نذر و

لعان و ايالء و شهادت و اقرار صحيح نيست هرچند كه  اما در سوگند و

 . محل اشكال است صحيح نبودن آن در اخيرى

وكيل گرفتن در قبض و اقباض در مواردى كه قبض و  - 11مساءله 



مانند رهن و قرض و صرف نسبت به دو عوض و  اقباض الزم است ،

و استيفاء و غير اينها صحيح  ء و در ايفاء ديونبيع سلف نسبت به بها

 . است

گرفتن وكيل در طالق جائز است چه اينكه شوهر حاضر  - 12مساءله 

وكيل كند در  بلكه اين نيز جائز است كه شوهر زن خود را باشد يا غائب

وكيل كند تا از قبل  اينكه خودش خود را طالق دهد به اينكه زن كسى را

 .بل شوهرش او را طالق دهدخود او و يا از ق

مثل اينكه  وكيل گرفتن در حيازت مباحات جائز است - 13مساءله 

شخصى را وكيل كند تا برايش آب بكشد يا هيزم جمع كند و كارهاى 

اين قبيل انجام دهد پس اگر شخصى را وكيل در اينگونه كارها  ديگرى از

كند او مالك آن وكيل چيزى را به وكالت از طرف او حيازت  بگيرد و آن

 .چيز مى شود

در عملى كه برايش وكيل گرفته مى شود شرط است كه  - 14مساءله 

 باشد يعنى مجهول و مبهم نباشد پس اگر بگويد تو را معين و مشخص

وكيل كردم كه كارى از كارهاى مرا انجام دهى صحيح نيست ، بله ، 

 .مى آيد اشكال ندارد تعميم آن به بيانى كه

وكالت يا براى انجام كار خاصى است و يا عمومى و يا  - 15مساءله 

اول آن وكالتى است كه براى تصرف محدود و معين در  مطلق است ،

مثل اينكه او را وكيل كند در خريدن خانه معين  چند چيز صورت بگيرد

نيست و دومى به سه نحو  كه اينطور وكالت هيچ اشكالى در صحتش

از جهت   از جهت تصرف و خصوصىتصور مى شود يكى اينكه عمومى



متعلق باشد مثل اينكه او را وكيل كند در تمامى تصرفات كه در خانه 

هست كه وكالت در تصرف عمومى است اما مورد تصرف  معين او ممكن

عكس اين صورت است مثل اينكه او  قسم ديگر.خصوص خانه معين است 

نها نه تصرفى آ را وكيل كند در تمامى اموالش ولى در خصوص فروختن

سوم اينكه از هر دو جهت عمومى باشد هم از جهت تصرف و هم .ديگر

جهت متعلق مثل اينكه او را وكيل كند در اينكه هرگونه تصرف ممكن  از

اموال او بنمايد و يا آن چه از اموال دارد را در هر كارى كه  را در همه

اى او و به طورى كه حتى شامل تزويج بر تعلق به او دارد صرف كند

جائى كه وكالت مطلق باشد  در سومى يعنى آن.طالق همسر او نيز بشود

قابل تصور است چون گاه مى شود كه وكالت از  نيز سه صورت باال

ندارد ولى از جهت مورد مقيد  جهت نوع تصرف مطلق است يعنى قيدى

وكيل  تودر امر خانه من: (مثل اينكه به وكيل بگويد به خانه موكل است ،

 وكيل منى در فروختن خانه من تو)) :و همچنين است اگر بگويد) تى هس

مقابل صورتى است كه نوع تصرف در آن قيد شده باشد  و اين صورت ((

و گاهى .معين و يا به شخصى معين كرده باشد مثال بيع را مقيد به بهائى

) تو وكيل منى در فروختن يكى ازامالك من : (مثل اينكه بگويد عكس اين

و گاهى از هر دو جهت مطلق ).وكيل منى در فروختن ملك من  تو(ا و ي

گاه هم مى ) تو وكيل منى در تصرف در اموالم : (مثل اينكه بگويد است

توكيل به نحو تخيير است يعنى وكيل را مخير بين چند كار مى  شود كه

 حال يا مخير در خصوص تصرف مى كند ولى متعلق متعين است ، كند

تو وكيل منى در اينكه خانه مرا بفروشى يا صلح كنى يا )):ويدمثل اينكه بگ



اجاره دهى ، يا فقط مخير در خصوص متعلق مى كند ولى  ببخشى يا

تو وكيل منى در فروش (مثل اينكه بگويد  تصرف را مشخص مى سازد

مثال و ظاهرا همه  ( اين خانه من و يا اين حيوان من و يا اين فرش من

 .اين صور صحيح باشد

بر وكيل الزم است كه در آن چه مربوط به وكالت اوست  - 16مساءله 

شامل آن است  تصرفى رابكند كه صريح عقد وكالت و يا ظاهر آن تنها آن

هرچند كه قرائن حالى و مقالى اين ظهور را به عقد وكالت داده باشد 

وكيل در  كه عادت جارى در بين عرف اين باشد كه وقتى كسى هرچند

وكيل در لوازم آن نيز باشد، مثال عادت بر اين جارى باشد كه كارى شد 

پول  موكل كاالى خود را به وكيل خود بدهد كه آن را بفروشد و يا اگر

حاصل كالم اينكه آن  كه فالن چيز را برايش بخرد و.خود را به او بدهد

 .مشمول عقد وكالت بوده باشد چه وكيل انجام ميدهد بايد

شامل آن نمى شده ،  يل مخالفت كند كه عقد وكالتاگر وك - 17مساءله 

صحت  اگر از امورى است كه انجام آن به طور فضولى نيز صحيح است

آن موقوف به اجازه موكل است حال چه اينكه خالف او به طور مباينه 

كارى كرده باشد كه ضد دستور موكل است مثل اينكه او  باشد، يعنى

او را بفروشد و او خانه را اجاره داده و  وكيلش كرده بود در اين كه خانه

خصوصيات باشد مثل اينكه او  يا به طور مباينه نباشد بلكه به بعضى از

فروخته يا  وكيلش كرده بود در اين كه خانه را نقد بفروشد و او نسيه

وكيلش كرده بود با خيار بفروشد و او بدون خيار فروخته و حق فسخ 

وكيل موقوف  همه اين صور صحت معاملهموكل قرار نداده كه در  براى



شامل فاقد  بله اگر از عقد فهميده نشود كه. به اجازه موكل است 

وكيل صحيح است ، مثل اين  خصوصيت نيزهست به حسب ظاهر معامله

بفروشد و وكيل   را به يك دينار كه او را وكيل كرده بود در اينكه كااليش 

ال موكل و بلكه معلوم از حال او ح آن را به دو دينار فروخته كه ظاهرا

مشمول وكالت اوست براى اينكه منظور  اين است كه چنين معامله اى نيز

وكيل به كمتر از آن نفروشد نه اينكه  او از قيد كردن يك دينار اين بوده كه

قبيل است جائى كه او را وكيل كرده باشد در  به زيادتر نفروشد، و از اين

معين و او آن را در بازارى  ى معين و به بهائىفروختن كااليش در بازار

منظور از چنين  ديگر به همان بهاء فروخته باشد براى اينكه همه مى دانند

 قيدى اين است كه جنس به قيمت خودش فروش برود نه به كمتر اين به

حسب ظاهر است ، اما صحت واقعى چنين معامله اى تابع واقع است و 

مال عقالئى بدهد كه موكلش براى فالن وكيل احت اگر فرض شود كه

تجاوز از آن جائز نيست و اگر  غرض عقالئى اين قيد را آورده باز هم

است و به  تجاوز كند عقد معامله اى كه كرده به حسب ظاهر فضولى

 . حسب واقع تابع واقع است

كسى كه ولى صغير است يعنى پدر و جد او جائز است در  - 18مساءله 

 .ر كه وى نسبت به آنها واليت دارد وكيل بگيردصغي آن كارهاى

براى وكيل جائز نيست كه ديگرى را در انجام كارى كه  - 19مساءله 

 وكيل انجام دادنش شده وكيل كند نه وكيل از طرف خود و نه  خودش

توكيل  وكيل از طرف موكلش مگر به اذن موكل كه به اذن او هر دو قسم

موكل يكى از آن دو قسم را تعيين كند كه براى او جائز است ، حال اگر 



وكيل گفته باشد  است و ديگر تعدى از آن جائز نيست و اگر به همان متبع

وكيل  من تو را وكيل كردم در اينكه غير خودت را براى انجام فالن كار(

غير : (كنى بدون اشكال اجازه در توكيل غير را داده و اما اگر گفته باشد

هرچند كه اين نيز ظهور در اين معنا دارد لكن ) وكيل كن  خودت را

 . تاءمل نيست خالى از

وكيل خود در  اگر وكيل دوم وكيل از موكل باشد نه از - 20مساءله 

عزل كند و با  عرض وكيل خواهد بود پس وكيل اول نمى تواند او را

وكيل اول از دنيا برود و  عزل شدن او اين عزل نمى شود بلكه حتى اگر

وكيل از طرف خود او باشد   باقى است ، اما اگر چنان وكالتش دومى هم

نتيجه اگر  او حق دارد وى را عزل كند و وكالتش تابع وكالت او است در

موكل  موكل او را عزل كند و وكالتش تابع وكالت او است در نتيجه اگر

منعزل مى شود و بعيد  او را عزل كند و يا عمر او سرآيد وى خود بخود

موكل حق داشته باشد او را عزل كند هرچند  ه در اين صورت نيزنيست ك

 .اول عزلش نكند نباشد وكيل

جائز است دو نفر و بيشتر از طرف يك نفر و در انجام يك  - 21مساءله 

وكيل شوند، حال اگر موكل در كالم خود تصريح كند به اينكه هر يك  كار

م او ظهور دراين معنا مستقل در انجام آن كارند و يا كال از آن دو نفر

مستقال و بدون مراجعه به ديگرى  داشته باشد همان متبع است و هر يك

فيصل دهد وگرنه براى هيچ يك جائز نيست به تنهائى  مى تواند آن كار را

ديگرى غائب يا عاجز باشد حال چه اينكه  اقدام كند هرچند در صورتى كه

آن كار را انجام دهند و يا  در شق دوم تصريح كرده باشد به اينكه بايد



و ) وكيل خود كردم  من شما دو نفر را: (كالمش مطلق باشد مثال بگويد

در  يا عبارتى نظير اين ، و در اين فرض اگر يكى از آن دو از دنيا برود

 كه اجتماع هر دو را شرط كرده باشد و يا معناى اطالق كالم صورتى

شود و در صورتى كه يكى موكل اجتماع باشد وكالت به كلى باطل مى 

 . وكيل كرده باشد وكالت ديگرى باقى است يكى را

موكل جائز و قابل فسخ  وكالت عقدى است كه هم از طرف - 22مساءله 

وكيل مى تواند در حضور موكل و  است و هم از طرف وكيل ، بنابراين

عزل كند همچنانكه موكل مى تواند او را عزل  هم در غياب او خود را

 منعزل شدن وكيل به خاطر عزل موكل مشروط به اين است كه لكنكند، 

عزل بكند ولى به  وكيل مطلع از عزل خود بشود سپس اگر موكل او را

باشد  اطالع او نرسانده ولو به اعالم شخصى موثق بگوش او نرسيده

مثال (منعزل نمى شود در نتيجه اگر در همين فاصله كارى انجام داده باشد 

 . آن معامله نافذ است) رده باشدك معامله اى

باطل مى شود و هم با مرگ موكل  وكالت هم با مرگ وكيل - 23مساءله 

جنون هر يك از  هرچند كه وكيل از مردن او خبردار نشده باشد، و نيز با

 آن دو چيزى كه هست بطالن وكالت با جنون اطباقى بنابر اقوى و با

تياط است همچنانكه با بيهوشى بنابر اح) يعنى گاهگاهى (جنون ادوارى 

بنابر احتياط است ، و همچنين وكالت با تلف شدن متعلقش  هريك از آن دو

هرچند كه شخص موكل (موكل باطل مى شود  و با انجام يافتن آن به دست

مثال وكيل گرفته ) انجام دهد آن را انجام ندهد بلكه به ديگرى گفته باشد

قبل از اقدام وكيل خودش آن  فروشد آن گاهباشد در اينكه فالن متاع او را ب



داشته باشد مثل  را بفروش برساند و يا كارى كند كه منافات با توكيلش

 .اينكه در همان مثال همان متاع را وقف كند

گرفتن وكيل در خصومت و مرافعه هم براى مدعى صحيح  - 24مساءله 

راد صاحب بلكه مباشرت اف) منكر(هم براى مدعى عليه  و جائز است و

مناصب عليه در كار منازعه و مرافعه  مروت و آبرومند و دارندگان

بددهن و بى شرم  مكروه است مخصوصا اگر طرف دعوى آنان افراد

تواند  باشند و در گرفتن وكيل رضايت طرف دعوى معتبر نيست و او نمى

 . وكيل تو طرف دعوى شوم من حاضر نيستم با: و حق ندارد بگويد

وكيل اگر منصوب از طرف مدعى باشد وظيفه اش اين است  - 25مساءله 

) شاهد(مدعى عليه را نزد حاكم مطرح كند وبر آن اقامه بينه  كه ادعاى

، و در جائى )يعنى به عدالت آنان شهادت دهد(تعديل نمايد  نموده شاهد را

قسم بدهد و از حاكم بخواهد كه عليه او حكم  كه بايد منكر را قسم بدهد،

اثبات است انجام دهد، و اگر   خالصه كالم اينكه هر كارى كه وسيلهكند و

دعوى  وكيل منصوب از قبل مدعى عليه باشد وظيفه اش اين است كه

مدعى را انكار كند و در عدالت شاهدهاى وى خدشه نمايد و براى خدشه 

شهود كند تا بتواند بينه مدعى را از اعتبار بيندازد و از حاكم  خود اقامه

بشنود و طبق آن حكم كند و حاصل كالم اينكه  اهد شهادت شاهدانش رابخو

 .تواند انجام دهد در دفع ادعاى مدعى هركار معتبرى كه مى

اگر منكر بدهى مثال در اثناء دفاع وكيلش ازاو ادعاء كند كه  - 26مساءله 

مدعى را پرداخته ام و يا مدعى آن بدهى را به من بخشيد مثال  من بدهى

محضى كه چنين حرفى را بزند اين منكر مدعى  مرا برى ء كرد بهو ذمه 



گفت من طلب دارم و منكر  قبال مدعى مى(مى شود و مدعى قبلى منكر 

موكل كه همان منكر قبلى است اقرار  مى گفت طلبى ندارى ولى اكنون

مدعى قبلى  دارد كه بدهكار بوده لكن ادعاء مى كند كه پرداخته ام و

وكيل هم اين مى شود كه  ، در نتيجه وظيفه)منكر است پرداختن او را 

موكل من دين او را پرداخته و ساير وظائفى را كه  شاهد بياورد بر اين كه

وكيل مدعى بيان كرديم انجام دهد، در مقابل وظيفه خصم او  قبال درباره

 .مى شود هم وظائف منكر يعنى مدعى عليه

عوى عليه موكلش اقرارى كند اگر وكيل يكى از دو طرف د - 27مساءله 

به اقرارش اخذ نمى شود پس اگر وكيل مدعى از زبانش  نافذ نيست و

موكل من طلب خود را گرفته و يا بدهكار را ابراء كرده يا  درآيد كه

سر مال مورد دعوى مصالحه اى انجام داده ،  حواله او را پذيرفته و يا بر

شاهدهاى موكل من فاسق  هو يا بگويد حق او مدت دار بوده و يا اينك

با  اگر از دهانش درآيد كه حق) منكر(نيستند و در مقابل وكيل مدعى عليه 

مقبول نيست ، و  مدعى است اين اقرار از هيچ يك از اين دو وكيل نافذ و

بحال خود باقى است  خصومت به اين اقرار فيصل نمى يابد بلكه همچنان

اين   در جاى ديگر اثرى كه برچه اينكه در مجلس حكم اقرار كنند و چه

باطل مى شود زيرا به اقرار  اقرار مترتب مى شود اين است كه وكالت او

 . او موكلش در اين خصومت ظالم است

كسى كه وكيل در خصومت شده حق ندارد از طريق صلح  - 28مساءله 

صرف نظر كند و يا ذمه مدعى عليه او را برى نمايد مگر  از حق موكلش

طور كه وكيل در خصومت شده وكيل در  طرف موكلش همانآن كه از 



 .اينگونه كارها نيز شده باشد

وكيل در خصومت كند  موكل مى تواند دو نفر و بيشتر را - 29مساءله 

آنان مستقل  مانند ساير كارها پس اگر تصريح نكرده باشد به اينكه يكايك

هيچ يك از در كارند و نيز كالمش ظهورى در اين معنا نداشته باشد 

مستقل از ديگرى نيست بلكه بايد با مشورت يكديگر كار كنند و از  وكالء

نمايند و يكديگر را در طرح دعوى و اثبات آن يارى  بينش يكديگر استفاده

 .نمايند

وكيل خود كند تا در  اگر شخصى در حضور حاكم كسى را - 30مساءله 

 نها در يك خصومتهر خصومتى كه پيش مى آيد از او دفاع كند و يا ت

موكل خود به  معين حق او را استيفاء نمايد آن گاه وكيل خصمى را براى

محكمه بياورد و عليه او در حضور حاكم طرح دعوى كند حاكم دعوى او 

بايد بشنود، و همچنين حاكم دعويش را مى شنود اگر نزد او ادعاى  را

بياورد، و اما اگر و بر گفته خود نزد حاكم شاهد  وكالت در دعوى را بكند

چنانچه خصم موكلش را نزد حاكم  ادعاى وكالت كند ولى شاهد نياورد

او را تصديق نكند  حاضر نكرده باشد و يا اگر حاضر كرده خصم وكالت

را  حاكم دعوى او را نمى شنود، ولى چنانچه خصم تصديق كند وكالت او

ت او  مسموع است ، لكن به صرف تصديق وكال على الظاهر دعويش 

بدين معنى كه حجت بر عليه خود او نيز باشد، بنابراين  ثابت نمى شود

مدعى كند، مدعى عليه ملزم به دادن حق است  اگر موازين حكم به حقانيت

مدعى محكوم نمى شود  و اما اگر حكم كند كه حق با مدعى عليه است.

بحال خود مى  زيرا او مى تواند منكر وكالت شود، در نتيجه دعوايش



 ماند، و مدعى عليه يا وكيل مدعى حق دارد كه اقامه بينه بر ثبوت وكالت

كند، و اگر وكالت با اقامه بينه ثابت شود حقانيت مدعى عليه در ماهيت 

 .شود دعوى واضح مى

اگر كسى را وكيل كند در طرح دعوى و اثبات حقى كه بر  - 31مساءله 

تحويل بگيرد،   حق رادارد وكيل نمى تواند بعد از اثبات آن خصم خود

 .تحويل دادن حق به وى امتناع بورزد بنابراين محكوم عليه مى تواند از

اگر او را وكيل كند در اينكه حقى كه به عهده شخصى دارد  - 32مساءله 

نمايد ولى آن شخص منكر آن حق شود وكيل حق ندارد با او  استيفاء

ق موكل را ثابت اوطرح دعوى كند و ح مخاصمه نموده در محكمه عليه

 .وكيل براى اين كار نيز شده باشد نمايد مگر آنكه از طرف موكلش

وكيل گرفتن هم با حق العمل و هم بدون آن جائز است و در  - 33مساءله 

 اول به محضى كه وكيل عمل مورد قرارداد را انجام داد مستحق صورت

اشد فالن وكيل گفته ب مى باشد، پس اگر به) يعنى فرد معين شده (جعل 

مقابل اينكه فالن چيز را برايم بفروشى و يا بخرى  مبلغ به تو مى دهم در

 وكيل آن معامله را انجام داد مستحق جعل مى شود، هرچند كه همينكه

تحويل  موكل در صورت خريد كاال را و در صورت فروش بها را

 حق نگرفته باشد و همچنين اگر او را وكيل كرده باشد در مرافعه و تثبيت

 را در محكمه ثابت كرد اجرت عملش را مستحق مى  اگر حق موكلش  كه

 .هنوز حق را از طرف نگرفته باشد شود هرچند كه موكلش

 اگر او را وكيل كرده باشد در اينكه طلبش را از شخصى - 34مساءله 

وكيل نمى تواند  وصول كند و آن شخص قبل از پرداخت دين از دنيا برود



شامل آن نيز شده باشد  به دين كند، مگر آنكه وكالتشاز ورثه او مطال

ورثه اش  مثال گفته باشد دين مرا از فالن شخص بگيرد و اگر مرد از(

 .(بگيرد

اگر او را وكيل كرده باشد در اينكه طلبى را كه از زيد دارد  - 35مساءله 

ولها كند و او براى مطالبه آن نزد زيد آيد و زيد به او بگويد اين پ استيفاء

 بپردازد هم) كه همان موكل وكيل است (مرا به فالنى  را بگير و بدهى

وصول طلب اوست و هم  پول را تحويل بگيرد و هم وكيل موكل اول در

پولى كه  وكيل زيد زيد در پرداخت بدهى او و مادام كه بدهى زيد را نداده

وكيل از آن  در دست اوست همچنان در ملك زيد است ، چيزى كه هست

تحويل  جهت كه هم وكيل گيرنده است و هم وكيل دهنده مى تواند بعد از

پول از مديون آن را با خودش دستگردان كند يعنى يكدست خود را دست 

فرض كند و دست ديگرش را دست طلبكار و پول را از آن دست  بدهكار

نيت استيفاء دين طلبكار، مگر آن كه توكيل  به اين دست خود دهد به

شامل قبض وكيل نشود كه در اين صورت مادام   نحوى باشد كهمديون به

تحويل دست طلبكار نشده  پول در دست وكيل است و به نحوى كه گفتيم كه

پول در دست وكيل تلف بشود  ، زيد مى تواند آن را استرداد كند و اگر

گفتيم نگفته  دين بحال خود باقى است و اما اگر زيد آن طور كه در باال

كنى  ه گفت باشد اين را بابت طلبى كه از طرف فالنى مطالبه مىباشد بلك

پول خود را گرفته و  بگير وكيل هم آن را بگيرد در حقيقت طلبكار اصلى

وكيل پس  ذمه زيد برى مى شود و ديگر زيد نمى تواند آن را از دست

 . بگيرد زيرا ملك طلبكارش شده است



 در دست دارد امين است وكيل نسبت به آن چه از موكلش - 36مساءله 

نيست مگر آن كه در حفظ آن كوتاهى كرده  شده ضامن يعنى اگر تلف

بسته باشد، مثل اينكه جامه امانتى  باشد و يا بيش از حد متعارف بكارش

وكيل بود آن دو را  را پوشيده و يا حيوان را سوار شده باشد با اينكه

اطل نمى شود، بنابراين ب بفروشد لكن به خاطر اين تفريط و تعدى وكالتش

هرچند كه اگر  اگر همان جامه كه پوشيده بود بفروشد بيعش صحيح است

تحويل مشترى  قبل از فروختن تلف مى شد ضامن بود لكن همينكه آن را

 دهد عهده اش از ضمانت آزاد مى شودبلكه بعيد نيست كه با عقد بيع

 .ضمانتش برطرف شود

مال معين او را   وكيل كند در اينكهاگر صاحب مال كسى را - 37مساءله 

وكيل او را به امانت به دست كسى  بدون گرفتن شاهد به وديعه بسپارد و

مال شد وكيل ضامن نيست ، بله اگر وكيلش  داد و ان شخص منكر آن

بسپارد و او بدون شاهد به امانت  كرده باشد كه با گرفتن شاهد به امانت

وكيل در اداء دين كرده  گر او راسپرده ضامن است ، و همچنين است ا

اداء  باشد و او هم اداء دين او كرد ولى شاهد نگرفت و سپس طلبكار منكر

 .آن شد

اگر او را وكيل كند در اينكه كاالئى برايش بفروشد و يا  - 38مساءله 

برايش بخرد اگر تصريح كرده باشد به اينكه به غير بفروشد و  جنسى را

آن كاالى فروشى را خودش بخرد و يا جنس خود تواند  از غير بخرد نمى

است ، همچنانكه اگر وكالت را به  را براى او بخرد و مسئله روشن

شامل غير مى شود و هم شامل خود وكيل  عبارتى آورده باشد كه هم



اشكال است ، و اما اگر مطلق ذكر كرده باشد مثال گفته باشد،  مسئله بى

را برايم بفروشى و يا فالن كاال را برايم وكيل منى در اينكه اين جنس  تو(

شامل خود وكيل نيز مى شود، تا بتواند جنس او را بفروشد و  آيا) بخرى 

 بخرد و يا شامل او نمى شود، دو وجه  خودش  يا متاع خود را براى او از

 . قول است كه وجه اول اقوى است منتهى وجه دوم احوط است بلكه دو

قول منكر   وكيل در اصل وكالت اختالف كننداگر موكل و - 39مساءله 

وكيل در حفظ امانت موكل  وكالت مقدم است ، و اگر در تلف و يا كوتاهى

مال به موكل  اختالف كنند قول وكيل مقدم است ، و اگر در پرداخت

قول موكل باشد مخصوصا در  اختالف كنند ظاهر اين است كه حق تقدم با

داد صورت گرفته باشد، و همچنين است جعل و قرار صورتى كه وكالت با

موصى له به اين شكل اتفاق بيفتد كه  اختالفى كه ممكن است بين وصى و

مال فالن ميت را كه وصيت كرده بود به من بدهى ،  موصى له بگويد

اختالفى كه ممكن است بين ولى  نداده اى و وصى بگويد داده ام ، و نيز

كودك بگويد مال  ز بلوغش رخ بدهدكودك حتى پدرو جد او با كودك بعد ا

قول  مرا به من نداده اى و ولى او بگويد داده ام كه در همه اين موارد

منكر مقدم است ، بله اگر اولياء از يكطرف و مولى عليه از طرف ديگر 

كنند در دادن خرجى به خود مولى عليه يا به متعلقات او در  باهم اختالف

 ام و كودك بعد از بلوغ منكر آن شود داده زمان واليتشان ولى بگويد

 . قول اولياء به شرطى كه قسم بخورند مقدم است ظاهر اين است كه
 
 
 



 

  كتاب اقرار

اقرار عبارت است از اعالم مقر به حقى واجب االيفاء كه از كسى به 

اعتراف به عملى كه به خاطر آن عمل حقى از  عهده اوآمده و يا اعالم و

آن شخص مقر محكوم به  ت شده ، و يا به خاطركسى به عهده او ثاب

مستلزم باشد  حكمى گشته يا بهمان جهت حقى از او سلب گشته يا آن اقرار

فالنى اين مقدار از من طلب دارد و : (مثل اينكه شخصى به ديگرى بگويد

 اين كاال كه در دست من است: (و يا بگويد) من بتو اين مقدار بدهكارم  يا

من بودم كه فالن زخم را به فالنى زدم و يا : ( و يابگويد)مال فالنى است 

امثال اين  و) دزدى و يا زناكردم : (و يا بگويد) شكستم  پاى او را

 من از: ( يا قصاص است و يا حد شرعى و يا بگويد چيزهائى كه بدنبالش 

آن چيزى كه فالنى تلف كرده از آن (و يا ) فالنى هيچ حقى طلب ندارم 

اين تعبيرات بهر زبانى و هر لغتى كه بوده باشد بلكه  و نظائر) من نيست 

فارسى و بعكس ، و يا اردو زبان با واژه تركى  اقرار عرب زبان با لغت

مى گويد در آن واژه چه معنائى دارد  و بعكس در صورتى كه بداند آن چه

كه به طور قطعى  صحيح است ، چيزى كه در اقرار معتبر است اين است

 باشد يعنى در خبرى كه مى دهداظهار ترديد و عدم جزم نكند،و جزمى 

احتمال مى دهم كه تو اين ) و يا بگويد) من خيال مى كنم : (پس اگر بگويد

 . اقرار نيست) مقدار از من طلب دارى 

در صحت اقرار و بلكه در حقيقت آن كه بشود مقر را به  - 1مساءله 

اينكه داللت كالمش بر : ر است و اتخاذ سند نمود معتب اقرارش اخذ كرد

حداقل كالمش ظهور در آن معنا داشته باشد، پس  معنا صريح باشد و يا



احتمال دهد منظورش چيز ديگرى  اگر اقرارش به نحوى باشد كه شنونده

اهل محاوره در اقرار  است و اين احتمال آن قدر قوى باشد كه در نزد

اهل زبان است ،  با عرف ودارد يا نه مثل همه سخنان عادى و روزمره 

پس هر كالمى كه اهل زبان هرچند به خاطر خصوصيت مقام از آن 

گوينده دارد به طور جزم و بدون ترديد خبر مى دهد به اينكه  بفهمند كه

او هست و يا او حقى بر فالنى ندارد اين كالم  حقى از فالنى به گردن

تماالت موجود ترديد اهل زبان به خاطر وجود اح اقرار است ، و اما اگر

 . احمال چنين معنائى را از كالم گوينده نفهمند آن كالم اقرار نيست و

در اقرار معتبر نيست كه ابتداء از مقصر صادر شود بلكه اگر  - 2مساءله 

ديگرى را به طورى تصديق كند كه اقرار از آن استفاده شود ماءخوذ  كالم

من از تو فالن جنايت : (گويدمثل اينكه شخصى به او ب به آن نيز هست ،

و نيز معتبر نيست كه مقصود مقر از  ( بله: (و اين بگويد) وارد آوردى 

تصديق كالم هم سخنش  كالمش اين باشد كه اقرار را بفهماند بلكه اگر از

تو از من : (مثل اينكه كسى به او بگويد اقرار درآيد كافى است ،

تو هزار تومان طلب دارم   ازمن: (و يا بگويد) هزارتومان قرض گرفتى 

كه ) برگردانيدم ) :و يا بگويد) آن را پرداختم : (و اين در پاسخ بگويد) 

اقرار  مقصودش از اين پاسخ اقرارنيست ولكن از آن استفاده مى شود كه

دارد به مبلغ هزار تومان قرض گرفته چيزى كه هست ادعاء مى كند كه 

خذ مى كند و اما ادعاى پرداخت را حاكم او را به اقرارش ا) آن را داده

و مثل اين آن مواردى است كه شخصى ).كند بايد طبق موازين قضاء ثابت

و او در ) مال من است  اين خانه اى كه در آن نشسته اى: (به او بگويد



اينكه  كه از آن استفاده مى شود) من آن را از تو خريدم : (پاسخ بگويد

بله .ن ادعاء مى كند كه آن را خريده ام قبول دارد خانه ملك طرف بوده لك

اوقات مى شود كه تصديق سخن طرف واقعى و جدى نيست و به  گاهى

مثل  تصديق اقرار نمى فهمد بلكه انكار مى فهمد، همين جهت عرف از آن

و او با لحن انكار ) من از تو هزار تومان طلب دارم : (اينكه طرف بگويد

و در حال گفتن اين پاسخ ) مى گوئى راست : (يا بگويد ( بله: (بگويد

دهد كه هر كس آن را ببيند مى فهمد كه  حركاتى و لحنى از خود نشان

 .چنين مى گويد وى در مقام استهزاء و تهكم و شدت تعجب و انكار

در آن چيزى كه مقر به آن اقرار مى كند شرط است اينكه  - 3مساءله 

آن ) مقرله (د صادق باشد اگر مقر در اخبار و اعالم خو چيزى باشد كه

داشته باشد مقر را بر اقرار خود  كس كه اقرار مقر به نفع اوست حق

بر ذمه او چه عين و  الزام نموده آن را از وى مطالبه كند، مثال مالى باشد

 چه منفعت يا عملى و يا ملكى كه مقر در دست خود دارد و يا حقى مانند

 مطالبه كرد ويا حق عبور از شفعه و خيار و قصاص كه مى توان از او

بداخل و حق بردن آب از نهر يا نصب ناودان در ملك يا نهادن  درب خانه

كه ) برادرى با ميت (يا نسبتى باشد چون  سر تير بر ديوار همسايه و

باشد و امثال اينها و يا  باعث كم شدن ارث مقر و يا محروميت او از ارث

اقرار به  ثرى داشته باشد مانندآن چيزى كه به آن اقرار شد حكمى و ا

 .عملى كه باعث حد شرعى مى شود

اقرار تنها در حد مقر و نيز تنها آن مقدار كه به ضرر اوست  - 4مساءله 

نه آن چه كه به ضرر غير او است و نه در آن چه كه به نفع  نافذ است



به اينكه فالنى پدر من است و آن شخص نه  اوست ، پس اگر اقرار كند

اقرار او اين مقدار نافذ است كه  وى را تصديق كند و نه انكار تنها ازگفته 

را بپردازد و  بايد مخارج او را بدهد و اما نسبت به اينكه او مخارج مقر

 . يا اگر از دنيا رفت مقر از او ارث ببرد نافع نيست

اقرار نسبت به امرى مجهول و مبهم صحيح است و از مقر  - 5مساءله 

الزام مى شود به اينكه آن مجهول را بيان كند و آن مبهم   وپذيرفته است

مقصودش چه بوده وقتى معلوم شد در  را تفسير نمايدتا معلوم شود

به آن مبهم به حسب فهم  صورتى ماءخوذ به اقرارش مى شود كه تفسيرش

را  عرف و لغت مطابق باشد يعنى ممكن باشد كه از آن مبهم اين معنا

تو چيزى نزد من دارى : (مثال اگر به شخصى گفته باشداراده كرده باشد، 

الزام مى كنند به اينكه بگويد آن چيز چيست ؟ بهر معنا و هر  او را) 

صحيح باشد از آن شخص نزد وى مانده  چيزى كه آن را تفسير كند كه

آن چيز ماليت نداشته باشد  باشد آن تفسير از وى پذيرفته است هرچند كه

مانند گربه يا يك لنگه ) قائل نباشد اى آن ارزش مالىيعنى اهل عرف بر(

از او ) نزد من مالى دارى  تو: (كفش پاره و بى قيمت ، و اما اگر بگويد

در نظر  پذيرفته نمى شود مگر آن كه بعد از تفسير معلوم شود آن چيز

 .عرف مال است هرچند ماليتش اندك باشد

و اشاره كند ) دومال تو است  يكى از اين: (اگر به كسى بگويد - 6مساءله 

وزنه گندم و  تو نزد من يك: (به دو چيزى كه در اختيار دارد، و يا بگويد

او را ملزم مى كنند به اينكه كالم خود را تفسير كند ) يا جو امانت دارى 

ابهام را برطرف سازد و اگر يكى از آن دو را معين كند تنها به آن  و



 و اگر مقرله آن معين شده را قبول نكرد و غير آن ، الزام مى شود نه به

در ذمه مقر باشد ) مقربه (پس اگر آن مال .مال من است  گفت آن ديگرى

شود به شرطى كه مقرله در مقام اين  حق مقرله به حسب ظاهر ساقط مى

مال من اين نيست بلكه  :باشد كه بخواهد از واقع امر خبر دهد يعنى بگويد

مال من اين است من حق  ه بخواهد بگويد اگرآن ديگرى است ، نه اينك

ذمه  و اما اگر در).اگر چنين اسقاطى را جائز بدانيم (خود را ساقط كردم 

مقر نباشد بلكه عين خارجى باشد به حسب ظاهر آن عين نه از آن مقر 

 مقرله چون هر دو سلب مالكيت خود را از آن كردند، و است و نه از آن

باقى است تا وضعش روشن شود ولو به اينكه مال همچنان به حال خود 

يا منكر از انكارش برگردد، و اگر مقر ادعاء كند كه  مقر از اقرارش و

آن را معين كنم اگر مقرله او را در  من نمى دانم كداميك از آن تو است تا

است كه قرعه  من نيزنمى دانم اقوى آن: اين ادعاء تصديق كند و بگويد

صالحه باحتياط نزديكتر است ، و اگر مقرله ادعاء بيندازند هرچند كه م

كه من مى دانم كدام است در صورتى كه مقر گفته او را تصديق كند  كند

تصديق نكند مى تواند او را سوگند دهد و اگر مقرله از اداء  كه هيچ و اگر

سوگند دادنش ممكن نبود حكم همان صورتى را  سوگند امتناع ورزيد و يا

جاهل باشند و چاره اى غير از آن چه در آن  ه هر دوپيدا مى كند ك

 .( يا قرعه و يا مصالحه(صورت گفتيم ندارند 

مالى كه به آن اقرار (همان طور كه جهل و ابهام در مقربه  - 7مساءله 

: ضرر ندارد در مقرله نيز مضر نيست ، پس اگر مقر بگويد (مى شود

) مرد است يا ملك اين مرداست يا ملك اين  اين خانه اى كه به دست من(



كند به اينكه مالك را  اين اقرار از او پذيرفته است ، و حاكم الزامش مى

حال اگر آن  معين كند اگر معين كرد همان شخص مقرله خواهد بود،

ديگرى وى را در اين تعيين تصديق كند كه هيچ و گرنه بين او و آن 

، و اما ) دعوى كنندكه بايد در محكمه طرح(مخاصمه مى شود  معين شده

كدام يك از اين دو نفرند و آن دو نفر وى را  اگر مقر بگويد من نمى دانم

جهل تصديق كنند ديگر الزام او بر تعيين ساقط مى شود، و اگر آن  در اين

دو ادعاء كند كه او مى داند قول مدعى مقدم است و  دو نفر ويا يكى از آن

 .بايد سوگند ياد كند

مقر بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است ، پس اقرار در  - 8مساءله 

و مست اعتبار ندارد، و همچنين كسى كه به عنوان شوخى  نابالغ و مجنون

پريده و نيز كسى كه غافل بوده و يا در  سخنى گفته و يا سهوا از دهانش

بله بعيد نيست كه اقرار  مورد تهديد اقرار كرده اقرارش نافذ نيست ،

قبيل وصيت صحيح باشد  ه حق دارد آن را انجام دهد ازكودك بكارى ك

شرع نباشد  البته بدون شرط يكى اينكه اگر وصيت است وصيت به خالف

 .و دوم اينكه عمر كودك به ده سال رسيده باشد

اگر سفيهى كه به خاطر سفاهتش حاكم شرع او را محجور از  - 9مساءله 

كه فالن مقدار بر ذمه من در مال خودش كرده اقرار كند به اين تصرفات

بپردازم و يا اين تكه اثاث خانه مال فالنى است اين  است كه بايد به فالنى

اقرار به امرى غير مالى بكند مثال  اقرار وى پذيرفته نيست ، اما اگر

اين اقرارش نسبت  اقرار كند به اينكه همسرم را طالق داده يا خلع كرده ام

مال است و هم غير  فيه كه هم مربوط بهبه جدائيش است همه اقرارهاى س



،   پذيرفته نيست و نسبت به غير مالش پذيرفته است مال نسبت به مالش 

مثال اگر اقرار كند به اينكه فالن سرقت به دست من انجام شده او را حد 

 .مالى از او نمى گيرند مى زنند ولى

رع اقرار ورشكستگى كه حكم افالسش از طرف حاكم ش - 10مساءله 

قبل از صدور حكم  قبول مى شود، مثال اگر اقرار كند به اينكه صادرشده

از او  فالن مبلغ به فالنى بدهكار بودم و يا بعد از صدور حكم بدهكار شدم

مال او  قبول مى شود لكن اين طلبكار جديد با ساير طلبكارانش در تقسيم

 اقرار به شرحى كه در كتاب حجر گذشت سهيم نمى شود، همچنانكه در

حال مرض موتش كه مسئله گذشت كه اين اقرار نافذ است ،  مريض در

مورد تهمت باشد كه در آن صورت از اقرار  مگر در صورتى كه مريض

 .اموال او نافذ است نه بيشتر او به مقدار ثلث

اگر كودك ادعاء كند كه به حد بلوغ رسيده است و بگويند كه  - 11مساءله 

قبول نمى  بايد آزمايش شود و به صرف ادعا از اوروئيدن مو است  دليلش

شود، و همچنين اگر ادعاء كند كه به سن بلوغ رسيده بايد اقامه بينه كند، 

اما اگر بگويد كه من محتلم مى شوم و در سنى هم باشد كه احتالم در  و

و بدون حاجت به سوگند (ثبوت بلوغ به صرف گفته  آن حد ممكن است

 . محل اشكال است (بلكه حتى با سوگند

معتبر است اينكه ) كسى كه به نفعش اقرار شده (در مقرله  - 12مساءله 

استحقاق را داشته باشد، پس اگر كسى اقرار كند به اينكه من به  اهليت و

است و يا اقرار كند به اينكه فالن چيز ملك اسب  اين اسب بدهكارم لغو

 كه نزد من است يا اين زين جلى است ، و اما اگر اقرار كند به اينكه اين



مى شود و حاكم  و دهنه مختص به فالن اسب است ظاهرا اقرارش پذيرفته

حكم مى كند به اينكه جل وزين و دهنه ملك مالك اسب است ، همچنانكه 

 يا كاروانسرائى يا مقبره اى يا - زيارتگاهى -براى مسجدى يا  اگر

ارجى و يا دينى در ذمه خود امثال اينها اقرار كند به مالى خ مدرسه اى و

در اينگونه تعبيرات اين است گوينده مى  پذيرفته است ، چون متعارف

مشغول به چيزى از متعلقات اين اماكن است نظير  خواهد بگويد ذمه من

پول نذرى آنها يا چيزى كه شخصى وصيت كرده براى  غله موقوفه آنها يا

 .امثال اينها مصالح آن اماكن صرف شود و

اگر مقرله اقرار كننده را تكذيب كند در صورتى كه مقربه  - 13ءله مسا

دينى و يا حقى باشد آن را از مقر مطالبه ) كه به آن اقرار شده  آن چيزى(

اش برى است ، و اگر عينى خارجى باشد قهرا  نمى كنند و در ظاهر ذمه

مجهول المالك مى شود و همچنان در دست مقر و يا نزد  به حسب ظاهر

شود اين البته به حسب ظاهر است و  اكم باقى مى ماند تا صاحبش معلومح

را از دين فارغ سازد و  اما به حسب واقع مقر بايد بينه و بين اهللا ذمه خود

برساند  از عين خارجى نيز خود را رها كند به اينكه آن را به مالكش

د او مال وى كند به طورى كه خو هرچند به اينطور كه آن را مخلوط با

قبول كند كه مقر به مال  نفهمد و اما اگر مقرله از تكذيب قبليش برگردد و

را به وى  اوست مقر بايد در صورتى كه هنوز بر اقرارش باقى است آن

 . رد كند و در غير اين صورت محل تاءمل است

اگر به چيزى اقرار كند و در پى آن مطلبى بگويد كه ضد  - 14مساءله 

گار با آن باشد اقرار او را اخذ مى كنند و آن مطلبش را و ناساز آن اقرار



فالنى از من ده تومان نه بلكه نه تومان : (اگر بگويد ناديده مى گيرند، مثال

او از من : (تومان مى شود و نيز اگر بگويد ملزم به دادن ده) طلب دارد

ده ) پول شرابى كه به من فروخته و يا بر سر قمار طلب دارد ده تومان

گيرند و گفته بعديش را نشنيده مى گيرند و همچنين  ومان را از او مىت

، و اين دو جمله با هم )اما تلف شده  او نزد من امانتى دارد: (اگر بگويد

دارد و ازطرف  منافات دارد زيرا از يك طرف مى گويد نزد من امانتى

ون اين است كه هم اكن) دارد: (ديگر مى گويد تلف شده چون ظاهر كلمه 

او نزد من امانتى گذاشته بود و تلف : (او موجود است ، بله اگر بگويد نزد

اش منافاتى نيست ولى ادعائى است كه بايد طبق موازين  بين دو جمله) شد

 .شرعى فيصله يابد

استثناء از مطلب قبل جزء منافات نيست بلكه در جمله مثبت  - 15مساءله 

ه منفى خود مستثناء مقربه است ، مستثناء مقربه است و در جمل مابقى از

كه در دست من است ملك فالنى است اال  اين خانه اى: (پس اگر بگويد

مال فالنى است و اگر  اقرار كرده به اينكه غير آن اتاق) فالن اطالقش 

اقرار كرده  ( فالنى از اين خانه به جز فالن اطاق را مالك نيست: (بگويد

 كه اخبار نسبت به حق غير بر مقر است به همان اتاق اين وقتى است

اما اگر متعلق شود به حقى كه او بر غير دارد مطلب به عكس  باشد، و

) همه اين خانه از من است به جز فالن اتاق ) :مى شود، پس اگر بگويد

ندارد پس اگر بعد از اين  اقرار كرده است به اينكه حقى به آن اتاق

شود و اگر  ست اين ادعاء شنيده نمىاقرارش ادعاء كند كه همه خانه از او

اقرار كرده ) از اين خانه چيزى ملك من نيست مگر فالن اتاق : (بگويد



 . اينكه غير آن اتاق چيزى را مالك نيست است به

اگر اقرار كند به اينكه اين ملك فالنى است و سپس اقرار كند  - 16مساءله 

) مال زيد است  نهاين خا: (اينكه ملك شخصى ديگر است مثالبگويد به

حاكم حكم مى كند به اينكه ) اين خانه ملك عمرو است : ( بگويد سپس 

از آن زيد است و شخص مقر بايد قيمت خانه را به عنوان غرامت  خانه

 .به عمرو بدهد

قبيل فرزندى و  از جمله اقرارهاى نافذ اقرار به نسبت ها از - 17مساءله 

از نفوذ آن الزام مقر و اخذ اوست برادرى و امثال آن است ، و منظور 

قبيل وجوب   نسبت به هر چه كه به ضرر اوست از اقرار خودش  به

پرداخت نفقه پدر و حرمت ازدواجش با زنى كه اقرار دارد خواهر اوست 

امثال اينها است ، و  دادنش به او و شركت دادن او در موقوفه پدرو وارث

آن  طورى كه همه آثار نسبت براما ثابت شدن نسبت به وسيله اقرار به 

بار شود محل بحث و تفصيل است و آن تفصيل اين است كه اقرار به 

باشد كه به سن بلوغ نرسيده اين اقرار نافذ است لكن  فرزندى كسى

 و عادت اقرار او را تكذيب  اينكه حس  مشروط به شرايطى است ، يكى

 اى اقرار كند به اينكه  ساله18مثل اينكه جوان  نكند و اما اگر تكذيب كند

دوم اينكه شرع آن .اقرار نافذ نيست   ساله فرزند اوست اين15فالن جوان 

مثل اينكه مقر اقرار كند به اينكه كودكى  را تكذيب نكند كه اگر تكذيب كند

سوم .است نافذ نيست  كه از جهت بستر زناشوئى ملحق به خانواده اى

مثل اين كه مقر  ه اگر داشته باشداينكه در اقرارش منازع نداشته باشد ك

اين كودك فرزند من است ، شخص ديگرى هم بگويد فرزند من : (بگويد



نافذ نيست ، و در غيرر اين سه صورت همه آثار پدر فرزندى بين  ( است

برقرار مى شود و اثر فرزندى كودك براى او به همه انساب  مقر و مقربه

دار شد فرزند او نوه مقر و فرزند آن كودك بچه  كشيده مى شود، مثال اگر

ميانه آنان و انساب آنان توارث  مقر برادر او و پدر مقر جد او مى شود و

همچنين همه اين آثار  واقع مى شود، يعنى يكى از ديگرى ارث مى برد و

و اقرار  مترتب مى شود در صورتى كه آن فرزند به حد بلوغ رسيده باشد

و اگر اقرار به . باال هم موجود باشدمقر را تصديق كند و آن سه شرط

فرزند باشد ولو فرزند فرزند بوده باشد و مقر به يعنى همان نوه كبير  غير

اقرار مقر را تصديق كند و يا اگر صغير است بعد از بلوغش  باشد و

و عقل هم ممكن باشد كه راست گفته باشد  تصديق كند و از نظر شرع

شرطى كه وارث معلوم و  مى برند بهاقرار نافذ است و از يكديگر ارث 

غير آن  محقق براى آن دو نباشد و اين توارث تنها بين آن دو است و به

عقل اين قرار را  دو حتى فرزندشان كشيده نمى شود، و اما اگر شرع يا

 تصديق نكند و يا وارث محقق و معلومى داشته باشند كه اين اقرار را

 ن آنها ثابت نمى شود مگر با بينهتصديق نمى كنند نسب موجب توارث بي
. 

 اگر اقرار كند به اينكه فالن كودك فرزند من است و سرانجام - 18مساءله 

فرزندى آن كودك براى مقر ثابت شود آن گاه كودك بعد از بلوغش منكر 

 . مسموع نيست آن شود انكار او

فرزند اگر يكى از دو فرزند ميت اقرار كند به اينكه پدر ما  - 19مساءله 

نيز دارد و ديگرى منكر آن شود نسبت آن شخص ثالث با ميت  ديگرى

هست آن كه منكر شده نصف اموال به جاى  ثابت نمى شود، چيزى كه



مال و شخص ثالث يك ششم  مانده از پدر را مى برد و آن ديگرى ثلث

تفاوت بين ثلث  مال را به مقتضاى اقرار مقر ارث مى برد و اين يك ششم

 ت كه اگر مقر آن اقرار را نمى كرد ثلث و سدس يعنى نصفو نصف اس

 .مال را مى برد و به خاطر اقرارش يك ششم از سهم االرثش كم مى شود

اگر ميت زوجه و برادرانى داشته باشد وزوجه او اقرار كند  - 20مساءله 

در حالى كه اگر (ميت فرزند دارد سهم االرث او يك ششم است  به اينكه

و بقيه سهم فرزند است ، اگر برادران ) مى برد  بود يك چهارماقرار نكرده

منكر شوند سه چهارم برادران مى  ادعاى او را تصديق كنند، و اما اگر

 .برند و يك ششم زوجه و مابقى سهم فرزند مى شود

اگر كودكى مجهول الهويه از دنيا برود و شخصى ادعا كند  - 21مساءله 

ى كه ممكن باشد ميت فرزند او باشد و فرزند من بود در صورت كه او

فرزنديش براى مدعى ثابت مى شود و ارثش به مدعى  منازعى هم نباشد

 .مى رسد

اگر ورثه همگى اقرار كنند به اينكه ميت فالن مبلغ به فالنى  - 22مساءله 

داشته و يا فالن مالش ملك فالنى بوده اقرارش پذيرفته مى شود، و   قرض

 اقرار را داشته باشند و بعضى ديگر منكر آن باشند در اين بعضى اما اگر

دو نفر عادل باشند دين بر ميت ثابت مى شود و  صورتى كه اقراركنندگان

عادل شهادت  مال ، مال مقرله مى شود براى اينكه دو شاهد همچنين آن

 داده اند و اگر عادل نباشند و يا مقر تنها يك نفر باشد اقرار مقر تنها نسبت

هم االرث خود او نافذ است ، يعنى نسبت به سهم االرثش از سهم او به س

بر مى دارند، مثال اگر اموال ميت صد تومان باشد و سهم  براى دادن دين



شود و مقر اقرار كرده باشد كه ميت  هر يك از دو وارث پنجاه تومان

آن باشد مقرله از سهم  پنجاه تومان به فالنى بدهكار است و ديگرى منكر

پنجاه  قر بيست و پنج تومان مى گيرد و بيست و پنج ديگر سهم مقر وم

سهم منكر مى شود، همچنين است در صورتى كه يكى از ورثه اقرار كند 

ميت وصيت كرده فالن چيز را به فالن اجنبى بدهيم و ديگران  به اينكه

اقرار تنها نسبت به سهم االرث مقر نافذ است  منكر اين وصيت باشنداين

 .غيروال

  كتاب هبه بخشش

هبه عبارت است از اين كه شخصى چيزى از مال خود را به طور مجانى 

تمليك غير كند، البته اين تعريف هبه به معناى اعم هبه و  و بدون عوض

تعريف هبه به معناى اخص احتياج به  است ، و اما) كادو(عطيه و نحله 

جمله عقود است  ازقيودى دارد كه عطيه و نحله را خارج سازد، و هبه 

 يعنى احتياج به ايجاب و قبول دارد، ايجابش هر عبارتى است كه مقصود

و ) اين را به تو هديه كردم : (بخشنده را برساند مثل اينكه بخشنده بگويد

قبول آن نيز هر  امثال اينها، و) اين مال تو باشد(و يا ) كرديم  تمليك(يا 

 ين بخشش را برساند، و در عقدعبارتى است از گيرنده كه رضايتش به ا

هبه عربى بودن معتبر نيست و اقوى آن است كه هبه به طور معاطات 

يعنى چيزى را به كسى به عنوان هبه بدهد و او هم آن  نيز واقع مى شود،

 .بدل شود را بگيرد، بدون اينكه لفظى رد و

و عاقل باشند  در واهب و موهوب له شرط است اينكه بالغ و - 1مساءله 

قصد و اختيار داشته باشند، بله درجائى كه واهب چيزى به كودك مى 



ولى كودك مى تواند براى او قبل كند هرچند كه او هيچ يك از اين  بخشد

شخص موهوب له معتبر است اينكه قابليت و اهليت  و در.شرائط را ندارد

ن مال بشود پس هبه قرآ قبول داشته باشد، يعنى شرعا بتواند مالك آن را

ملك  كريم به كافر صحيح نيست ، و در خصوص واهب معتبر است اينكه

خود را ببخشد پس بخشيدن مال غير صحيح نيست مگر به وكالت و يا به 

فضولى كه با اجازه بعدى مالك صحيح مى شود، و نيز شرط است  طور

به حكم حاكم و به علت سفاهت يا ورشكستگى ممنوع  يعنى(اينكه محجور 

كردن مريض صحيح است هرچند  ، و اما هبه) مالش نباشداز تصرف در

 .كه در مرض موت و هرچند كه بيش از ثلث مالش باشد

شرط است اينكه ) يعنى چيزى كه بخشيده مى شود(در موهوب  - 2مساءله 

صحيح نيست ، و اما ) نظير سكناى در خانه (بخشيدن منافع  عين باشد،

 ببخشد صحيح است بدون اشكال به خود مديون بخشيدن دين درصورتى كه

قبول مديون معتبر است و اين قسم بخشيدن اثر ابراء را دارد  و بنابر اقوى

قبول نمى خواهد و اين بخشيدن از آن جا كه  لكن ابراء نيست زيرا ابراء

قبول مى خواهد به خالف ابراء كه سقوط ما فى الذمه مديون و  تمليك است

 و اما اگر بخواهد دين در ذمه زيد را است ، اسقاط آن از طرف طلبكار

صحيح است و قبض موهوب به  به عمرو ببخشد اقوى آن است كه آن نيز

 . قبض مصداق آن است

در صحت هبه قبض شخص موهوب له شرط است هرچند كه  - 3مساءله 

مثال در بازار هبه كند و در (قرار و عقد صورت بگيرد  در غير مجلس

، و در صحت قبض بنابر احتياط شرط است )تحويل موهوب له دهد خانه



بله اگر چيزى را به وى ببخشد كه در دست اوست  به اذن بخشنده باشد،

جديد و گذشتن زمانى كه قبض در  كافى و صحيح است و احتياج به قبض

موهوب له دارد و  آن ممكن باشد ندارد، و همچنين اگر بخشنده واليت بر

 اوست صحيح است هرچند كه نزديكترچيزى را به او ببخشد كه در دست 

به احتياط آن است كه بعد از هبه قصد كند قبض از طرف او را و اما 

مثال به كودكى ببخشد بايد ولى كودك از طرف او  اگر غير ولى چيزى را

 .تحويل بگيرد آن را قبض كند يعنى

مثل خانه و  قبض در هبه مثل قبض در بيع است و آن در - 4مساءله 

ه غير منقول است به اين است كه خانه را تخليه كند و رفع يد از بستان ك

نمايد و منافياتى اگر در آن جا است بردارد به طورى كه در تحت  خود

قرار گيرد و در منقول آن است كه آن را آن چنان در  استيالء موهوب له

طور استقالل در آن تصرف كند  تحت اختيار او قرار دهد كه بتواند به

 .آن را در دامن وى بگذاردمثال 

هبه مشاع جائز است چون قبض آن ممكن است ولو به اينكه  - 5مساءله 

وكيل كند  را با اذن شركاء تحويل بگيرد و يا شركاء را موهوب له همه آن

در اينكه سهم او را تحويل بگيرند، بلكه ظاهر اين است كه قبضى كه 

موهوب (بد كه متهب صحت در هبه مشاع است بهمين تحقق مى يا شرط

هرچند كه اذن شركاء هم در ميان نيايد و اثر  مسلط بر موهوب بشود) له 

صور تعدى به سهم شريك   مترتب مى شود هرچند كه در بعضى از قبض 

 .باشد

در قبض فوريت معتبر نيست و نيز شرط نيست كه قبض در  - 6مساءله 



د هبه جارى شود و واقع شود، پس جائز است امروز عق  قرار هبه مجلس 

طوالنى صورت بگيرد، اما اگر قبض  قبض در زمان بعد ولو زمانى

انتقال در حين قبض حاصل مى شود، نتيجه آن كه نماء و  فورى هم نباشد

پس اگر بخشنده (قبل از قبض مال واهب است  درآمدهاى بعدى از عقد و

ل بدهد در ماه آن را تحوي اول ماه گاو خود را به زيد ببخشد ولى درآخر

منتقل نشده در نتيجه شير و گوساله آن متعلق به  اين مدت يكماه گاو به زيد

 .( خود بخشنده است

 اگر واهب بعداز عقد و قبل از قبض متهب از دنيا برود عقد - 7مساءله 

باطل مى شود، و هرچه را كه بخشيده ورثه اش مى برند و ورثه او قائم 

يستند، و همچنين عقد باطل مى شود در دادن به متهب ن مقام او در قبض

ورثه او نيز قائم مقام او در قبض  صورتى كه متهب در اين فاصله بميرد

 .نيستند

هرگاه هبه با قبض متهب تمام شود، اگر متهب رحم واهب  - 8مساءله 

عبارت است از هر كسى كه در طبقات ارث از واهب قرار  و رحم(باشد 

ادر و فرزند طبقه دوم برادر و خواهر و جد اول پدرو م داشته باشد طبقه

واهب نمى تواند به به هبه ) و خاله  و جده طبقه سودم عمو و عمه و دائى

نامبردگان نباشد مادام  خود برگشته آن را پس بگيرد، و اما اگر متهب از

از  كه عين موهوب باقى است جائز است ، و اما اگر همه آن و يا قسمتى

د به طورى كه بتوان گفت عين آن باقى نمانده نمى آن از بين رفته باش

برگردد، و اقوى آن است كه به هبه يكديگر بر نگردند، و نيز  تواند

صورتى كه در مقابل هبه اش چيزى هر چند اندك  برگشتن جائز نيست در



 را در ضمن عقد هبه شرط  حال چه اينكه گرفتن عوض  گرفته باشد،

عقد را مطلق آورده باشد لكن متهب خودش  ىكرده باشد يا نكرده باشد يعن

باشد، و همچنين واهب نمى  عوضى به او داده) در مقام تالفى احسان او(

خدايتعالى كرده  تواند برگردد در صورتى كه در هبه اش نيت تقرب به

 .باشد

ناقل يعنى فروختن و  تصرف متهب در مال موهوب به طور - 9مساءله 

تلف را   در ملك او باقى نمانده باشد حكمبخشيدنش به ديگرى كه ديگر

مال  دارد، و همچنين است اگر ناقل نباشد لكن تصرفى باشد كه عين

موهوب را تغيير داده باشد به طورى كه صادق باشد بگويند اين عين آن 

مثل اينكه گندم را آرد كرده و ياآرد را نان كرده و طاقه  عين نيست ،

باشد و امثال اينها نه تصرفى كه عين  پارچه را بريده و يا رنگ كرده

مثل اينكه جامه را پوشيده يا فرش را پهن و يا  موهوب را تغيير ندهد

باشد و امثال اينگونه تصرفات و  حيوان را سوار شده يا علف و آب داده

از قبيل تصرف  على الظاهر امتزاج به نحوى كه امتياز را از بين ببرد

 . قبيل تصرف دوم است اولى و بريدن طاقه پارچه از

در مواردى كه جائز است واهب به هبه خود برگردد فرقى  - 10مساءله 

موهوب و بعض آن نيست ، پس اگر دو چيز را با يك عقد هبه  ميانه تمام

رحم او نيست هم مى تواند به هر دوى آنها  كرده باشد به شخصى كه

ك چيز را هبه بلكه حتى اگر ي برگردد و هم مى تواند به يكى برگردد،

 .بگيرد كرده مى تواند قسمتى مشاع و يا مفروز از آن را پس

هبه يا با عوض انجام مى شود و يا بدون عوض ، منظور از  - 11مساءله 



عوض آن هبه اى است كه در ضمن عقد شرط پاداش و عوض شده  هبه با

عوض را ندهد و يا عوض را بدهد هرچند كه  باشد هرچند كه موهوب له

 .من عقد دادن آن شرط نشده باشددر ض

اگر چيزى را ببخشد و عقد هبه را از نظر عوض مطلق  - 12مساءله 

بر متهب ) بگويد عوض مى خواهم و نه نمى خواهم  يعنى نه(بگذارد 

اينكه هبه از پائين دست به باال  دادن پاداش و عوض واجب نيست ، چه

كه بهتر و به  چنددست باشد يا به عكس و يا از مساوى به مساوى هر

احتياط نزديك تر در صورت اول دادن پاداش است ، و اگر متهب پاداش 

بر واهب واجب نيست آن را قبول كند ولى اگر قبول كرد هبه الزم  داد

 .طرف نمى توانند بداده خود برگردند مى شود ديگر هيچ يك از دو

من : يداگر واهب در هبه خود عليه متهب شرط كند و بگو - 13مساءله 

بخشم به شرطى كه تو هم تالفى كنى و به من پاداش  اين را به تو مى

قبول نموده هبه را قبض كند مخير است بين اينكه  دهى متهب نيز شرط را

بدهد، لكن نزديكتر به احتياط پاداش  آن را برگرداند و يا پاداشى به واهب

د و اگر مى شو دادن است كه اگر پاداش بدهد هبه از طرف واهب الزم

 .ندهد واهب نمى تواند هبه را پس بگيرد

چنانچه در هبه اى كه با عوض است واهب عوض را معين  - 14مساءله 

اگر نخواهد هبه را رد كند همان را بدهد، و اما اگر معين  كندبايد متهب

پاداش توافق كنند كه هيچ وگرنه  نكند در صورتى كه بر مقدارى

برابر آن باشد، اگر هبه مثلى  ى به او بدهد كهبنابراحتياط متهب بايد پاداش

نزديكتر به  است مثل آن را و اگر قيمى است قيمت آن را، و از اين هم



 را بيشتر بدهد مخصوصا در جائى كه واهب  احتياط آن است كه عوض 

 .دست متهب باشد پائين

ظاهرا در هبه داراى عوض اين شرط معتبر نيست كه متهب  - 15مساءله 

به عنوان هبه به واهب بدهد، به اينكه واهب به او   عوض راهم آن

به شرطى كه تو هم فالن چيز را به  بگويند، من اين را به تو مى بخشم

از چيزى به او بدهد  من ببخشى بلكه جائز است آن را به عنوان صلح

با من بر  من اين را به تو مى بخشم به شرطى كه تو: (يعنى واهب بگويد

كه اگر )  با من صلح كنى - كه بر ذمه من دارى - حقى سر مال و يا

قبولش محقق شده و عوض را نيز داده است و ديگر واهب  صلح كرد

همچنانكه مى تواند آن عوض ابراء از حقى  نميتواند به هبه خود برگردد،

جامه او و يا ريخته گرى  يا انجام عملى براى واهب باشد نظير دوختن

ثال اينها، پس اگر متهب در عوض از هبه واهب ام انگشترى براى او و

برى كند و يا عملى را كه  ذمه او را از مالى يا حقى كه به عهده اوست

 . شرط كرده بود انجام دهد عوض را داده است

اگر در مواردى كه هبه الزم نشده واهب به هبه خود برگردد  -16مساءله 

اشته باشد نمائى كه نظير حيوان و درخت ميوه نماى منفصل د و موهوب

كه او رجوع كرد حادث شده مثال درخت  بين قبض بعد از عقد و زمانى

پستاندار شير داده همه  ميوه داده و حيوان بچه و كنيز فرزند آورده و

متصل مانند  متعلق به متهب است و به واهب بر نمى گردد، به خالف نماء

 دارد همين نماء احتمال چاقى درخت و حيوان كه از آن واهب است ، و

آن  متصل مانع از برگشتن واهب باشدبراى اينكه مى توان گفت اين عين



حيوانى نيست كه واهب باشد براى اينكه مى توان گفت اين عين آن 

به متهب بخشيده بلكه اين احتمال خالى از قوت  حيوانى نيست كه واهب

درخت و منفصل يعنى ميوه آوردن  نيست ، بلكه ظاهر اين است كه نماء

قبيل باشد و با وجود آن واهب نتواند به  بچه آوردن حيوان نيز از همين

اجاره خانه و حمام  هبه خود برگردد، بله شيردر پستان حيوان و

 مخصوصا اجرت المثلى كه غاصب آن خانه و حمام بايد بپردازد از اين

 قبيل نيست و مانع برگشتن واهب نمى شود ولى چنانچه برگشت اجرت

 . ل آن متعلق به متهب استالمث

اگر واهب بعد از تحويل دادن هبه به موهوب از دنيا برود  - 17مساءله 

شود هرچند به اجنبى باشد و هرچند كه بدون عوض باشد و  هبه الزم مى

هبه او برگردند، و همچنين الزم مى شود در  ورثه او نمى توانند به

به ورثه مى شود به نحو منتقل  صورتى كه موهوب له بميرد يعنى موهوب

 .برگردد لزوم يعنى به طورى كه واهب نمى تواندبه آنان

اگر واهب عين آن چه را كه هبه كرده بفروشد در چند  - 18مساءله 

الزم است اين بيع فضولى است ، مانند آن جا كه موهوب  صورتى كه هبه

شديا عوض باشد يا واهب قصد قربت كرده با له رحم او باشد و يا هبه با

بگويند اين آن نيست حال اگر موهوب  عين تغيير يافته باشد به طورى كه

باطل است ، واما اگر هبه  له اجاره دهد آن بيع صحيح مى شود و گرنه

به  جائز باشد ظاهرا بيع صحيح است و چنين عملى از واهب رجوع او

هبه خويش است ، البته اين در صورتى است كه متوجه باشد كه آن را 

اگر غفلت ورزيده آيا اين عملش رجوع قهرى به هبه است  ه كرده و اماهب



 .محل تاءمل و اشكال است و بايد احتياط ترك نشود يا نه

من به : (برگشتن به هبه يا زبانى است ، باينكه مثال بگويد - 19مساءله 

و از اين قبيل عبارتهائى كه معنا را برساند، و ياعملى ) برگشتم  هبه خود

مثل اينكه آن چه را بخشيده از دست متهب بگيرد، يكى هم به اين  است ،

رهن دهد البته اگر منظورش فضولى نباشد بلكه  است كه آن را بفروشد يا

 .برگشت باشد

در برگشتن واهب اطالع متهب شرط نيس و بدون اطالع او  - 20مساءله 

 . نيز صحيح است

نهائى كه خداى تعالى مستحب است عطيه دادن به ارحام آ - 21مساءله 

آنان تاءكيد و از قطع به آنان نهى شديد فرموده است ، از  درباره صله

در كتاب على عليه السالم : شده كه فرمود امام باقر عليه السالم روايت

عمل است كه صاحبش نخواهد مرد مگر بعد از آن كه اثر سوء  سه: آمده 

 و سوم سوگند دروغ كه ديگرى قطع رحم آنها را ببيند، يكى ستم است و

همچنانكه زودرس ترين ميوه  كسى كه با نام خدا به جنگ با خدا برود

گنه  اعمال صالح و اطاعتها صله رحم است ، ممكن است مردمى فاجر و

و .كار باشند ولى به خاطر صله رحم اموالشان عود كند و ثروتمند شوند

 ويرانه ميسازد و كه سوگند دروغ ، و قطع رحم ديارآباد را : نيز آمده

يكديگر جدا مى كند و جدائى ارحام از  اهلش را به كوچ واميدارد و از

نسل را در پى دارد و از همه ارحام واجب تر برعايت  يكديگر انقطاع

امر به احسان به آنان فرموده ،  همانا پدر و مادر است كه خداى تعالى

مردى نزد رسول : رمودف چنانچه از ابى عبداهللا عليه السالم روايت شده كه



را  هيچ چيز: مرا وصيتى فرما، فرمود: آمد و عرضه داشت ) ص (خدا 

 شريك خدا مگير هرچند كه در آتش بسوزانند و شكنجه ات كنند در همان

حال دلت به خاطر ايمانت آرامش داشته باشد و پدر و مادرت را اطاعت 

گفتند كه بايد از باشند و چه مرده حتى اگر به تو  و احسان كن چه زنده

چنين كن كه اين از ايمان است و از  زن و فرزند و مالت دست بردارى

وى وصله او  همه ارحام سزاواتر به رعايت مادر است كه در احسان به

 بيشتر از پدر سفارش شده ، چنانچه از امام صادق عليه السالم روايت شده

رسول  يا : آمد و عرضه داشت) ص (مردى نزد رسول خدا : كه فرمود

به مادرت ، عرضه : به چه كسى احسان و نيكى كنم ، فرمود) ص (اهللا 

به مادرت ، عرضه داشت سپس به چه : سپس به چه كسى ؟فرمود داشت

به : مادرت ، عرضه داشت سپس به چه كسى فرمود كسى ؟فرمود به

است ، خوانندگان مى توانند آن ها را  پدرت و روايات در اين باره بسيار

 . كتب حديث مطالعه كننددر

ترجيح دادن يكى از فرزندان بر ساير اوالد در مقام عطيه  - 22مساءله 

است جائز لكن مكروه و چه بسا كه در بعضى موارد حرام  دادن عملى

تبعيض فتنه برانگيزد و حس حسادت و  باشد، و آن در جائى است كه اين

يجاد كند و در آخر منجر ا كينه سايرين را برانگيزد و بين فرزندان دشمنى

هم پيدا  بفساد گردد، همچنانكه در بعضى موارد از جواز گذشته رجحان

 مى كند و آنجائى كه ايمنى از فساد باشد و بعضى از فرزندان خصوصيتى

 .داشته باشند كه اولويت و رعايت را الزم كند
 
 



 

  كتاب وقف و عقود هم خانواده آن

ل را حبس كنند، يعنى براى ابد فروش وقف عبارت است از اينكه عين ما

انتقال آن به غير را ممنوع سازند و منافعش را به طور رايگان در  و

يا حقوقى قرار دهند، و اينكار فضيلتش بسيار و  اختيار اشخاصى حقيقى

صادق عليه السالم به نقلى صحيح  ثوابى بيشمار دارد چنانكه از امام

آدمى به آدمى نمى رسد  عد از مرگهيچ پاداشى ب: روايت شده كه فرمود

داده باشد  مگر از سه چيز يكى صدقه اى كه در زمان زندگى خود جريان

كه بعد از مرگ او نيز جارى باشد و دوم سنت هدايتى كه باب كرده باشد 

تا مردم به آن سنت عمل كنند پاداش آن بعد از مرگ وى به وى مى  كه

برايش دعا كند و به اين مضمون صالحى كه بعد از او  رسد و سوم فرزند

 . رواياتى بسيار است

در وقف بايد صيغه خوانده شود و صيغه اش هر عبارتى است  - 1مساءله 

من اين را : (آن معنا را كه در باال گفتيم برساند مثل اينكه بگويد كه انشاء

من اين : (بلكه گفتن ) سبيل كردم (و يا ) كردم  حبس(و يا ) وقف كردم 

شرطى كه چيزى به آن اضافه كند  نيز كافى است به) ه قرار دادم را صدق

من اين ملك را صدقه ابدى : (مثل اينكه بگويد كه منظورش را برساند

و امثال اين عبارتها مثل ) شود قرار دادم كه نه فروخته شود و نه هبه داده

بر مسبله كردم  من فالن زمينم را موقوفه و يا محبسه و يا: (اينكه بگويد

 ، و الزم نيست صيغه آن به عربى و به صيغه ماضى)فالن مصرف 

اين : (مثل اينكه بگويد خوانده شود بلكه با جمله اسميه نيز كافى است ،

 .( اين مسبله است(و يا ) اين محبسه است (و يا) وقف است 



در وقف مسجد ناگزير بايد عنوان مسجديت قصد شود، پس  - 2مساءله 

كند براى نمازگذاران و عبادت مسلمانان وقفش صحيح وقف  اگر محلى را

محل مسجد نمى شود و احكام مسجد را ندارد مگر آن كه  است لكن آن

من : (باشد وظاهرا همين كه بگويد منظورش از همانكه گفته عنوان مسجد

وقف و حبس به  كافى است هرچند كه سخن از) اينجا را مسجد قرار دادم 

 من اينجا: (ن نزديكتر به احتياط اين است كه بگويدزبان نياورده باشد، لك

من اين جا را بنا بر مسجد شدن وقف (و يا ) را وقف كردم تا مسجد باشد

 .( كردم

ظاهرا در وقف كردن براى مسجد و مقبره و راه عبور و  - 3مساءله 

پل و كاروانسرا كه براى پياده شدن مسافران ساخته مى شود، و  خيابان و

كاشته شده براى استفاده رهگذران از سايه و ميوه آن  ف درختاننيز در وق

مثل حصير براى مسجد و قنديل براى مشاهد و امثال اينها  بلكه حتى در

عامه وقف مى شود معاطاة هم كافى باشد،  هر چيزى كه به منظور مصالح

و به عموم مردم اجازه دهد  و بنابراين اگر بنائى به عنوان مسجد بسازد

خوانده  د و در آن جا نماز بگذارند و بعضى از مردم در آن جا نمازبياين

باشند در وقفيت و مسجد شدنش كافى است ، و همچنين اگر قطعه زمينى 

قبرستان اختصاص بدهد و بين زمين و صاحبان اموات رفع مانع  جهت

كس بخواهد مى تواند ميت خود را در اينجادفن  نموده اذن عام دهد كه هر

زمين وقف مى شود  عضى از اموات هم در آن دفن بكنند آنكند و ب

  صيغه وقف را نخوانده باشد، و همچنين اگر پلى هرچند كه صاحبش 

بسازد و به عموم عابران اجازه عبور دهد و عبور هم صورت بگيرد 



 .هر وقف ديگر وقف مى شود و همچنين

اة كافى است اينكه گفتيم در وقف محلى براى مسجد شدن معاط - 4مساءله 

كه اصل بنا به قصد مسجديت باشد به اينكه نيت كرده باشد كه  زمانى است

بسازد و يا تعمير كند خصوصا در زمينى كه براى  به عنوان مسجد آن را

همين قصد بنا ساخته باشد، اما اگر  ساختن مسجد آن را حيازت كرده و به

 او بخواهد آن را قبيل خانه و خان و چنانچه بنائى دارد ساخته شده از

اينكه صيغه وقف  مسجد كند و مردم را براى عبادت بدانجا بخواند بدون

حال در  بخواند مشكل است كه معاطاة اكتفاء شود، و همچنين است

 . كاروانسرا و پل

وكيل خود كند در  اشكالى نيست در اينكه جائز است كسى را - 5مساءله 

 قف جريان دارد يا نه اختالف ووقف و اما در اينكه آيا فضولى هم در و

اشكال هست و بعيد نيست كه جريان داشته باشد لكن نزديك تر به احتياط 

 . خالف آن است

اقوى آن است كه در وقف بر جهات عامه نظير مسجد و  - 6مساءله 

پل و امثال اينها نيزا به قبول نيست ، و همچنين در وقف بر  قبرستان و

و فقهاء و امثال آن ، و اما وقف خاص  قراءعناوين كلى نظير وقف بر ف

قبول معتبر است يعنى  نظير وقف در اوالد واقف احتياط آن است كه

قبول كنند و در قبول آن الزم نيست اهل هر  موقوف عليهم بايد وقف را

قبول كند بلكه قبول نسل موجود كافى است هرچند موجودين  نسلى آن را

ير باشند كه وليشان وقف را قبول مى آنان صغ همه صغير و يا بعضى از

نيز قبول معتبر نيست همچنانكه  كند، لكن اقوى آن است كه در وقف خاص



قبول معتبر است  نزديك تر به احتياط آن است كه بگوئيم در وقف عام نيز

 .قبل او آن را قبول مى كند و حاكم شرع و يا منصوب از

عام قصد قربت معتبر اقوى آن است كه در وقف حتى وقف  - 7مساءله 

معتبر دانستن آن در وقف خاص و عام به احتياط نزديك  نيست هرچند كه

 . تر است

در صحت وقف قبض شرط است و آن هم بايد به اذن واقف  - 8مساءله 

در وقف خاص بايد موقوف عليهم آن را از وقف و يا به  بنابراين.باشد

افى از بقيه طبقات است تحويل بگيرند، و قبض طبقه اول ارث ك اجازه او

اول از نسل موجود كافى از قبض نسلهاى بعدى ، و اگر  بلكه قبض طبقه

مثال صغير يا (قاصر وجود داشته باشند  در طبقه او فردى يا افرادى

قبض و اگر از موجودين  ولى آنان قائم مقام ايشان است در) مجنون باشند

به آن  ف تنها نسبتاز طبقه اول بعضى قبض كردند و بعضى نكردند وق

 كرده اند صحيح است ، و اما در وقف عمومى كه چيزى  هائى كه قبض 

براى جهات عامه و مصالح عمومى از قبيل مساجد و  وقف مى شود

و قيمى معين كرده باشد قبض آن  موقوفات آنها اگر واقف براى آن متولى

 كه با است متولى و يا قبض حاكم معتبر است و نزديكتر به احتياط آن

 وجود قيم به قبض حاكم اكتفاء نشود و اما اگر قيم معلوم نكرده باشد حتما

حاكم باشد آن را تحويل بگيرد، و همچنين است وضع موقوفاتى كه براى 

حال آيا  .چون عنوان فقراء و عنوان طالب وقف مى شود عناوين كلى

وان قبض بعضى از افراد اين عنوان كافى است ؟مثال در وقف براى عن

يك فقير كافى است يا نه شايد اقوى همين باشد، البته اين در  فقراء قبض



موقوفه را تحويل آن فقير بدهد براى استيفاء حقى كه  صورتى است كه

خانه اى را كه وقف كرده براى سكناى  فقراء در آن موقوفه دارند مثال

را وقف تحويل يك فقير بدهد كه در آن سكنى گزيند و يا اگر اسبى  فقراء

آن به حج بروند تحويل يك حاجى و زائر بدهد و او با  كرده تا حاجيان با

صرف استيفاء منفعت هم در قبض كافى  آن حيوان به حج برود، البته

بازبگذارد تا يك  نيست ممكن است دروازه باغى را كه وقف فقراء كرده

بر باغ  لىفقير از ميوه آن بخورد اين قبض نيست ، بلكه بايد آن فقير مستو

شود و بعبارتى ديگر تحت اختيار او قرار گيرد بلكه اين طور استيفاء در 

 . ولى عام يا خاص نيز كافى نيست مورد

اگر مسجد و قبرستانى را وقف كند كافى است كه يكنفر در آن  - 9مساءله 

بخواند و در آن قبرستان يك نفر دفن شود، به شرطى كه آن  مسجد نماز

 .واقف و به عنوان تحويل گرفتن موقوفه باشد  به اذننماز و اين دفن

اگر پدر آن چه را كه دست اوالد صغار او است و همچنين  - 10مساءله 

واليتى آن چه كه در دست اوست وقف كند بر مولى عليه  هر صاحب

لكن نزديكتر به احتياط آن است كه نيت  ديگر احتياج به قبض جديد ندارد،

بلكه اين احتياط خالى از  طرف مولى عليه باشدكند كه قبض فعليش از 

 . وجه نيست

اگر عين موقوفه قبل از وقف در دست موقوف عليه باشد  - 11مساءله 

قبال به عنوان امانت يا عاريه به وى داده بوده بعد از  مثال واقف آن را

الزم نيست آن مال را از دست موقوف  وقف احتياج به قبض جديد ندارد و

بله بايد بقاء آن در  د و دوباره به عنوان وقف بدست او بدهد،عليه بگير



كه  دست موقوف عليه به اذن واقف باشد و احوط بلكه موجه تر آن است

 .اذن در بقاء به عنوان وقفيت بوده باشد

هرجا كه قبض متولى معتبر است و هرجا كه قبض وى  - 12مساءله 

توليت موقوفه را براى وقف بر جهات عامه اگر واقف  كافى است مانند

جديد ندارد بلكه همان قبضى كه فعال و قبل  خود قرار دهد احتياج به قبض

حاصل بود كافى است ، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه نيت  از وقف

 .مال بدان جهت كه او متولى آن است در دست وى باشد كند كه

ر عين مالى را در قبض موقوفه فوريت معتبر نيست ، پس اگ - 13مساءله 

كند و در زمانى متاءخرتر آن را به قبض متولى برساند كافى  زمانى وقف

 . قبض تمام مى شود نه از ابتداء اجراء صيغه است ، و وقف از لحظه

باطل  اگرواقف قبل از قبض دادن موقوفه از دنيا برود وقف - 14مساءله 

 .است و آن مال به ارث برده مى شود

ف دوام معتبر است و منظور از دوام اين است كه در وق - 15مساءله 

من اين بستانرا تا يكسال وقف بر : (پس اگر بگويد مدت برايش معين نكند،

باطل است ، حال آيا به عنوان حبس صحيح است يا آن  فقراء كردم وقفش

، )وقف كردم (باطل است دو وجه است ، بله اگر منظورش از كلمه  هم

 . عنوان حبس صحيح است بوده به)  كردم  حبس (

اگر مالى را وقف كند بر طائفه اى كه دير يا زود منقرض  - 16مساءله 

كند  مصرف بعد از انقراض را معلوم نكند، مثال آن را وقف مى شوند و

عوائد موقوفه بعد از انقراض نسلش به  بر اوالد خودش و معلوم نكند كه

به عنوان حبس و يا  چه مصرف برسد آيا بگوئيم وقف صحيح است



باطل است ؟اقوالى است كه اقوى همان قول اول  صحيح است و يا به كلى

شود يعنى تا مدت وقف  است ، چيزى كه هست وقفى منقطع اآلخر مى

غير (نسل بخود واقف يا به ورثه  حقيقى است و بعد از انقراض و انقطاع

رج شدن منتقل مى شود، بلكه خا (نسل نظير عموزاده ها و دائى زاده ها

 . محل منع است چنين موقوفه اى از ملك او در بعضى از صور

ظاهرا وقف ابدى موجب زوال ملكيت واقف است و اما وقف  - 17مساءله 

طور باشد محل تاءمل است ، به خالف حبس كه  منقطع اآلخر هم اين

اگر حابس از دنيا برود بعد از  مالك حابس بر آن محبوسه باقى است و

تواند در آن  ت آن ملك به ارث مى رود، و خود او نيز مىتمام شدن مد

 ملك تصرفات غير ناقله و غير منافى با منافع محبوس عليه بنمايد، اما

جائز نيست ، بلكه ظاهر اين ) از قبيل فروختن و بخشيدن (تصرفات ناقله 

را رهن هم نمى تواند بگذارد ولى در بعضى از صور  است كه حتى آن

 . محل منع است  حابسحبس بقاء ملك 

گفتيم اگر موقوف عليهم منقرض شوند ملك وقف به ورثه  - 18مساءله 

مى گردد حال آيا اين برگشت در حال مرگ واقف است و يا  واقف بر

قول است كه اظهر آن دو قول اول است و ثمره اين  زمان انقراض ؟ دو

قف كند قول در اين مسئله روشن مى شود كه فرضا زيد ملكى را و دو

او آن گاه خودش با داشتن دو فرزند از دنيا برود  براى عمرو، و فرزندان

داشتن يك فرزند بميرد و در اين  و پس از چندى يكى از آن دو فرزند با

فرزندان عمرو  يعنى هيچ كس از( شوند  هنگام خانواده عمرو منقرض 

برادر  ى رسد وبنابر قول دوم اين ملك تنها به پسر زيد م) زنده باقى نماند



اول او نيز سهم پدر خود را  زاده اش از آن محروم است و اما بنابر قول

 .مى برد

يكى از موارد وقف منقطع اآلخر اين مورد است كه شخصى  - 19مساءله 

كند براى افرادى كه وقف بر آنان مشروع باشد و بعد  ملك خود را وقف

بر آن نامشروع است ، جائى كه وقف   آنها وقف باشد براى از انقراض 

و اگر نسل زيد  مثل اينكه ملك خود را وقف كند براى زيد و فرزندان او

 منقطع شد آن ملك وقف باشد براى كليسا و معبد يهوديان ، اين چنين وقفى

 . باطل است نسبت به آن مشروع صحيح است و نسبت به غير آن

 خود واقف وقف منقطع اآلخر در صورتى كه با قرارداد - 20مساءله 

 وقتى اول فالن ماه شد ملك من موقوفه باشد بنابراحتياط: بگويد باشد مثال

باطل است ، بنابراحتياط آن است كه در راءس آن مدت دوباره صيغه 

احتياط ترك نشود، و اما اگر انقطاع اولش به حكم  وقف را بخواند و اين

موردى كه مثل اينكه واقف در اول ملك را وقف كند براى  شرع باشد

موردى كه شرعا صحيح است كه على  شرعا صحيح نيست و سپس براى

نسبت به آن ديگرى  الظاهر نسبت به آن چه شرعا صحيح است صحيح و

مثل اينكه  باطل است ، و همچنين است در صورتى كه منقطع اآلخر باشد

اول و آخر  موقوف عليه در وسط از صالحيت وقف بيفتد و اما در

 دارا باشد كه على الظاهر وقف در دو طرف صحيح و صالحيت آن را

االول  باطل است ، و نزديكتر به احتياط آن است كه در منقطع در وسط

شرعى و نيز در منقطع الوسط وقتى صالحيت پيدا مى شود كه وقف 

 .تجديد نشود



اگر چيزى براى جهتى و يا براى كسى بدون در نظر داشتن  - 21مساءله 

 كند و در ضمن عقد شرط كند كه هرگاه خودش عنوان وقف جهت و

برگردد بنابر اقوى صحيح است ، و برگشت  محتاج به آن شد به خودش

نشده وقف است كه در واقع يكى  چنين وقفى به اين است كه مادام محتاج

اگر  از مصاديق وقف منقطع اآلخر است و اگر واقف از دنيا برود و

وفه باشد به وقفيت باقى مى ماند و مرگش قبل از پيدا شدن حاجت به موق

 .بعد از آن باشد ميراث مى شود اگر

در صحت وقف بنابراحتياط منجز بودن آن معتبر است ، و  - 22مساءله 

آن را معلق به شرطى كند كه حاصل شدنى است نظير آمدن  بنابراين اگر

مثل اينكه  حاصل نباشد و حصولش بعد از آن هم يقينى نباشد، زيد و يا

) اين را وقف كردم به شرطى كه زيد در راءس ماه بيايد: (گويدب

حاصل است  باطل است ، بله معلق كردن وقف به شرطى كه بنابراحتياط

: اشكال ندارد مثل اينكه بگويد چه اينكه واقف بداند حاصل است يا نداند

روز  و آن) من اگر امروز روز جمعه باشد اين ملك را وقف كردم (

 .ى او نداندجمعه باشد ول

در ) اين ملك بعد از مرگ من وقف باشد: (اگر بگويد - 23مساءله 

گفتار او چنين فهميده شود كه اين سخن وصيت به وقف  صورتى كه از

 . باطل است مى باشد، صحيح است و گرنه

يكى از شرايط صحت وقف اين است واقف خوداز بين  - 24مساءله 

ى يا چيزى را براى خودش وقف سازد، پس اگر ملك موقوف عليهم خارج

غير خودش وقف كند در صورتى  كند صحيح نيست و اگر بر خودش و



باطل است و نسبت به غير  كه به نحو شركت باشد نسبت به سهم خودش

اول براى خودش و  صحيح ، و اما اگر به نحو ترتيب باشد يعنى وقف كند

 كند يعنى االول و اگر به عكس وقف سپس براى غير جزء وقف منقطع

اآلخر و اگر براى  اول براى ديگران و سپس براى خودش جزء منقطع

 غير و سپس براى خود و در آخر براى غير باشد جزء منقطع الوسط

 .خواهد بود كه حكم هر يك از اين سه صورت بيان شد

اگر ملكى يا چيزى را بر غير خودش نظير اوالدش يا فقراء  - 25مساءله 

ط كند كه از درآمد آن قرضهاى او را بدهند و يا كند و شر مثال وقف

اوست نظير خمس و زكات او را بپردازند  حقوق واجب مالى كه به گردن

باطل است ، چه اينكه  و يا تا چندى كه زنده است خرج خود او كنند وقف

نيست   رامطلق ذكر كرده باشد و چه معين نموده باشد، فرقى قرضهايش 

سال خرج او  دش مدت معلوم كرده باشد كه چندبين اينكه در مخارج خو

را بدهند و يا گفته باشد تا آخر عمر، و بين اينكه مقدار مخارجش را معين 

باشد يا نكرده باشد، همه اينها وقتى است كه برگشت شرطش به وقف  كرده

اصل وقف  و اما اگر برگشت شرط به اصل وقف نباشد و براى خود باشد

 وقوف عليهم شرط كرده باشد كه بايد ديون مرابى شرط باشد لكن بر م

بدهند و يا از منافع آن كه آن منافع ملك ايشان مى شود، مخارجم را 

آن است ، همچنانكه اقوى صحت وقف است با  بپردازند اقوى صحت

در صورت بطالن . است  استثناء مقدارى از منافع آن كه آن را بدهكار

را  ى از صور ممكن است وقفدر بعض: شرط صور مسئله مختلف است 

باطل دانست مثل  نسبت به بعضى از موقوفه صحيح و نسبت به بعضى



قبيل  اين صورت كه خود را با غير شركت دهد، و در بعضى از صور از

منقطع االول مى شود كه على الظاهر نسبت به قسمت بعديش صحيح است 

ك نشود به اينكه آن است كه در موارد منقطع االول احتياط تر لكن سزاوار

 .صيغه وقف را تجديد كند

اگر در وقف باغ خودشرط كند كه ميهمانش و نيز هر كس  - 26مساءله 

گذرد از ميوه آن باغ بخورد شرطش صحيح است ، و  كه از آن جا مى

هزينه زندگى خودش و اهل و عيالش  همچنين صحيح است اينكه شرط كند

واجب النفقه او  د همسر دائمىاز عوائد آن جريان يابد هرچند كه مانن

در  باشند، البته اگر اين كار به عنوان نفقه واجبه نباشد كه بخواهد آن را

 . ذمه ساقط كند و اال اگر چنين باشد برگشتش به وقف بر خود است

اگر عين مالى را كه اجاره داده هنوز مدت اجاره تمام نشده  - 27مساءله 

ه به حال خود باقى مى ماند چيزى صحيح است ، و اجار آن را وقف كند

مسلوب المنفعه است ، و اگر در اين  كه هست آن موقوفه در تتمه مدت

اقاله بهم مى  حال يعنى بعد از تماميت وقف اجاره از طريق فسخ و يا

خورد منفعت به خود واقف كه اجاره دهنده است بر مى گردد نه موقوف 

 . عليهم

كه جائز است واقف از اوقافى كه خود اشكالى نيست در اين - 28مساءله 

عامه وقف كرده استفاده كند، نظير مسجدى كه ساخته و  او بر جهات

امثال  پل و خانه اى كه جهت منزل كردن مسافران بنا نهاده و مدرسه و

قبيل فقراء محل وقف  اينها، و اما از موقوفه اى كه جهت عناوين عامه از

عنوان بوده و يا بعد از وقف داخل داخل آن  كرده عنوانى كه خودش هم



بين فقراء توزيع شود   اين بوده كه منافع موقوفه شده اگر منظورش 

نيست سهم  اشكالى نيست در اينكه براى او كه خودش هم فقير شده جائز

خود از منافع را بردارد، بلكه الزم است از همان هنگام وقف قصد كند از 

وج خود از موقوف عليهم باشد، و فقرا غير خودش را و نيتش خر عنوان

قبيل يعنى از باب وقف بر عنوان است آن جا كه چيزى را وقف  از اين

و (كه قهرا خودش هم يكى از آنهاست ) كند بر ذريه پدرش يا جدش

ها باشد كه همچنانكه  منظورش از وقف بر آنها توزيع منافع وقف بين آن

  و اما اگر منظورش اينمتعارف و شايع در اينگونه وقفها همين است ،

همچنانكه غالبا در وقف بر فقراء و (بوده كه مصرف موقوفه را بيان كند 

و امثال اينها منظور اين است اگر هنگام وقف خروج خود  زوار و حجاج

نيست در اينكه خود او خارج از موقوف  را از آن قصد كرده باشد اشكالى

شود، و اما اگر چنين  دارعليهم است و جائز نيست از آن موقوفه برخور

شامل خودش  قصدى نكرده بلكه قصدش مطلق يا عام بوده به طورى كه

نيز مى شده اقوى آن است كه خودش مى تواند از منافع آن برخوردار 

لكن احتياط خالف آن است و استفاده نكردن از آن به احتياط  گردد،

د خروج خود را استفاده از آن همين كه قص نزديكتر است ، بلكه در جواز

وى قصد دخول آنها را  نداشته باشد كافى است و خودش از آنهائى كه

 . داشته سزاوارتر به استفاده از آن است

در واقف شرط است اينكه به حد بلوغ رسيده باشد و در  - 29مساءله 

وقف قصد جدى نداشته باشد و از طرف كسى محجور نشده  خواندن صيغه

خاطر سفاهت يا ورشكستگى محجور نشده   بهباشد و نيز از طرف حاكم



صحيح  سال رسيده باشد بنابر اقوى باشد، بنابراين وقف كودك هرچند به ده

چنانچه خواهيم (سال وصيتش نافذ است  نيست ، بله از آن جا كه كودك ده

وقف كند صحيح است  اگر وصيت كند كه فالن ملك مرا بعد از من) گفت 

 . او آن را وقف كندو وصى او مى تواند از طرف

در واقف اين قيد شرط نيست كه مسلمان باشد و بنابر اقوى  - 30مساءله 

وقفش براى مسلمان جائز است كافر نيز مى تواند آن را وقف  آن چه كه

كافر بر مذهب و كيش خودش باقى بماند  كند و هرجا كه بايد اجازه داد

 . است وقتى هم كه طبق مذهب خودش انجام داده صحيح

در آن چه كه قرار است وقف شود شرائطى معتبر است ،  - 31مساءله 

 باشد نه منعفت و ثانيا ملك واقف باشد و ثالثا داراى منفعتى يكى اينكه عين

حالل باشد در حالى كه عين آن به مقدار معتنابه باقى بماند و رابعا 

اشند حقى كه مانع تصرف موقوف عليهم باشد نداشته ب ديگران در آن عين

قبضش باشد بنابراين وقف منافع و ديون  و خامسا عينى باشد كه امكان

مملوك كسى نمى شود  صحيح نيست و نيز وقف كردن چيزى كه هرگز

مانند انسان آزاد و همچنين وقف كردن خوك صحيح نيست و همين طور 

كردن چيزى كه سود بردن از آن به از بين بردن آن است مانند  وقف

وقف كردن چيزى كه منفعت مقصوده آن  يوه ها و نيزخوراكيها و م

باطل است ، و ملحق به اين  منحصر در حرام باشد چون آالت لهو قمار

حالل است مانند بار بردن بوسيله  آن منفعتى است كه در غير مورد وقف

حيوان را وقف  حيوان لكن درخصوص وقف حرام شده است چون واقع

ب و دكان را وقف كرده براى انبار كرده براى خصوص حمل و نقل شرا



آن و يا فروختن آن ، و بنابراصح وقف كردن ريحان براى بوئيدن  كردن

بقاء اين منفعت معتنابه نيست ، و نيز عين مالى كه به  صحيح نيست چون

متعلق حق مرتهن است و همين  رهن داده شده نمى توان وقف كرد چون

صحيح  علوم نيست كجاستطور وقف كردن حيوانى كه فرار كرده و م

نيست ، و از اين چند مورد گذشته هرچيزى كه بتوان عين آن را باقى 

 صحيح است  منافعش استفاده كرد و واجد شرائط بود وقفش  گذاشت و از

قبيل زمين و خانه و عقار و لباس و اسلحه و آالتى كه منافع مباح دارد  از

حيوانات حتى سگى كه كتاب و زيور آالت و انواع  و درخت و قرآن و

 .امثال اينها شراط مملوكيت را دارا است و گربه و

در عين موقوفه شرط نيست كه همين آالن قابليت انتفاع  - 32مساءله 

بلكه همين مقدار كافى است كه استعداد سوددهى داشته باشد  داشته باشد،

طول بكشد، بنابراين وقف كردن حيوانى چون گوساله و  هرچند كه مدتى

 . از چند سال به بار مى نشيند صحيح است كره اسب و نهالستانى كه بعد

منفعت مقصوده در وقف عمومى تر از منفعتى است كه در  - 33مساءله 

مقصود است و در نتيجه شامل نماءها و ثمرات مى شود،  عاريه و اجاره

ميوه آن و گوسفند براى استفاده از پشم  بنابراين وقف كردن درخت براى

 . شير و نتاج آن صحيح استو 

يكى وقف خاص : وقف از نظر موقوف عليهم دو قسم است  - 34مساءله 

قبيل  از وقف براى شخصى و يا اشخاصى معين از و آن عبارت است

اوالد و ذريه واقف يا وقف براى زيد و ذريه او، و ديگرى وقف عام و 

ظير وقف وقف بر جهتى عمومى و مصلحتى همگانى ن آن عبارت است از



پل و كاروانسرا و يا وقف بر عنوان عام نظير عنوان  كردن مسجد و

 .امثال اينها فقراء و ايتام و

در وقف خاص معتبر است كه درحين وقف موقوف عليه  - 35مساءله 

وقف ابتدائى بر كسى كه هنوز به دنيا نيامده و يا كسى  موجود باشد، پس

نينى كه مثال در رحم مادر است حتى بر ج كه به زودى به دنيا مى آيد و

ابتدائى وقفى است كه اولين  صحيح نيست ، و مراد به وقف ابتدائى وقف

موجود نباشد،  موقوف عليه آن موجود نباشد و كسى هم از طبقه او نيز

 پس اگر ملكى را وقف كند بر فرزندش كه در رحم مادر است و ساير هم

دند و يا وقف كند بر فرزندش طبقه هاى او يعنى ساير فرزندانش كه موجو

است و بر ورثه طبقه دومش كه موجودند به طورى كه اگر  كه در رحم

شريك او در وقف باشند بدون اشكال صحيح  فرزند متولد شود آنها نيز

موجودش و اوالدى كه  است ، همچنانكه صحيح است وقف كند بر اوالد

قرار دهد و   موجودينبعدا برايش متولد مى شود چه اينكه بعديها را شريك

يا بين آن ها و موجودين ترتيبى بگذارد بلكه الزم نيست كه در هر زمان 

عليه موجود متولد شده باشد، پس اگر وقف كند بر فرزند  موقوف

فرزند بعد از فوت پدرش و آن پدر قبل از تولد  موجودش و بر فرزند آن

ر صحيح است و برود وقف على الظاه فرزندش كه نوه واقف است از دنيا

هنوز متولد نشده ،  موقوف عليه بعد از مرگ او همان فرزندى است كه

پس شخصى كه وقف كردن او صحيح نيست آن كسى است كه اصال 

ندارد و يا به صورت حمل وجود يافته كه واقف ابتدائى و استقاللى  وجود

 .صحيح نيست اما وقف تبعى و دنباله اى اشكال ندارد بر چنين كسى



در وقف بر عنوان عام الزم نيست مصداق آن عنوان در هر  - 36ءله مسا

باشد بلكه همين مقدار كافى است كه فعال در بعضى از  زمانى موجود

اينكه در هر زمانى پيدا شود نيز هست ، پس  اوقات پيدا مى شود و امكان

شهر و در زمان وقف هيچ  اگر بستانى را وقف كند مثال بر فقراء اين

، و  وجود نباشد لكن به زودى پيدا خواهد شد وقف صحيح استفقيرى م

حال وقف موجود  اين جزء وقفهاى منقطع االول نيست همچنانكه اگر در

 بوده بعد ناياب شود جزء وقف منقطع الوسط نيست بلكه آن بستان همچنان

 باقى است و بايد عوائد آن حفظ شودبراى روزى كه موقوف  بر وقفيتش 

 .شود عليه آن پيدا

در موقوف عليه يقين شرط است پس اگر بگويد اين ملك را  - 37مساءله 

 . بر يكى از دو نفر يا يكى از دو مسجد صحيح نيست وقف كردم

ظاهرا وقف بر ذمى و مرتد ملى مخصوصا اگر رحم واقف  - 38مساءله 

 . تاءمل است است و اما بر كافر حربى و مرتد فطرى محل باشد صحيح

وقف بر جهاتى كه در شرع حرام است و يا باعث كمك بر  - 39مساءله 

شود مثال آن چه زمينه ساز زنا يا راهزنى يا نوشته شدن  معصيت مى

ضالل مى شود صحيح نيست ، و همچنين وقف بركليساها و معابد  كتب

با درآمد آن وقف خرابى هاى اين اماكن مومت  يهوديان و آتشكده ها كه

و ساير شئون آن تاءمين  ارانش يافرش و آويزه هاشود و يا هزينه خدمتگذ

 .اشكال ندارد گردد صحيح نيست ، بله اگر واقف كافر باشد

اگر مسلمانى ملكى را بر فقراء و يا خصوص فقراى شهرش  - 40مساءله 

منصرف به فقراء مسلمين است و شامل فقراء كفار نمى شود،  وقف كند



باشد نيز منصرف به فقراء شيعه واقف شيعه  بلكه ظاهر اين است كه اگر

بگويد وقف كردم بر فقراء چه  مگر آن كه واقف صريحا(خواهد بود 

، و همچنين اگر )شيعه  مسلمان باشد و چه كافر، چه شيعه باشد و چه غير

اگر واقف  كافرى وقف كند بر فقراء منصرف مى شود به فقراء هم كيش

 فقراء مسيحى و همچنين يهودى است به فقراء يهودى اگر مسيحى است به

ظاهر اين است كه اگر سنى هم ملكى را بر فقراء وقف كند منصرف  بلكه

مذهبش ، بله ظاهر اين است كه مختص به سنى هاى هم  است به فقراء هم

شامل فقير حنفى و شافعى و ساير مذاهب   وقف حنفى مذهبش نباشد پس 

 .مى شود

 عليه است منحصر به چند نفر اگر افراد عناوينى كه موقوف - 41مساءله 

وقف كرده باشد بر فقراء محله خودش و يا بر فقراء روستاى  معدود مثال

موقوفه بين همه آنها تقسيم شود، واما اگر محصور نباشد  كوچك بايد منافع

آن فراگير باشد لكن نزديك تر به احتياط اين  ديگر الزم نيست تقسيم منافع

به همه آن فقراء داده شود، البته همه  وقوفهاست كه با زياد بودن درآمد م

جماعت معتنابهى به حسب  عرفى نه همه حقيقى پس اگر آن منافع را بين

 . مقدار آن درآمد تقسيم كند كافى است

اگر چيزى را وقف كند بر فقراء قبيله اى نظير قبيله بنى  - 42مساءله 

به چند نفر از آنان كه افراد اين قبيله متفرق باشد متولى نمى تواند  فالن و

بلكه واجب است جستجو كند و سهم آن را به آنان برساند،  حاضرند بدهد

همه دشوار باشد واجب است بنابراحتياط  و اگر بدست آوردن آمار دقيق

به حرج بيفتد، بله اگر عدد  به مقدار امكان آمارگيرى كند نه به مقدارى كه



جائز است در  نى هاشم آن وقتفقراء قبيله محصور نباشد مانند قبيله ب

 تقسيم عوائد موقوفه بهمان ساداتى كه در دسترس هستند اكتفاء نمايد،

همچنانكه اگر وقف بر جهت بود نه به عنوان جائز است به مصارفى كه 

اكتفاء شود و تحقيق براى يافتن مصرفى ديگر واجب  دردسترس است

 . نيست

شامل  ان مسلمانان اين وقفاگر چيزى را وقف كند بر عنو - 43مساءله 

مى شود هر كسى را كه شهادتين را اقرار داشته باشد البته در صورتى 

غير اهل مذهب خود را نيز مسلمان بداند، و اگر شخصى امامى  كه واقف

مؤ منين تنها شامل دوازده امامى ها  مذهب چيزى را وقف كند بر عنوان

 . شيعهمى شود و همچنين است اگر وقف كرده باشد بر 

اگر چيزى را وقف كند بر راه خدا مصرفش هر چيزى است  - 44مساءله 

ثواب باشد و همچنين است اگر وقف كرده باشد بر  كه وسيله كسب

 .كارهاى خير

اگر چيزى را وقف كند بر ارحام خودش يا بر اقارب خودش  - 45مساءله 

ب تشخيص اقارب عرف است ، و اما اگر وقف كند بر اقر ، مرجع در

ترتيبى خواهند بود و ترتيب آن همان  فاالقرب ارحام آن وقت ارحام او

 . طبقات ارث است

شامل دختران و پسرانش و نيز  اگر وقف كند بر فرزندانش - 46مساءله 

بين آنان مساوى  شامل فرزند خنثاى او مى شود، و تقسيم عوائد موقوفه در

ل كليه نوه هاى شام است ، و اگر وقف كرده باشد بر نوه هاى خود

اينجا  دخترى و پسرى او مى شود چه پسر باشند و چه دختر و تقسيم در



 . نيز به طور مساوى است

 هم) بر ذريه خودم  اين خانه را وقف كردم: (اگر بگويد - 47مساءله 

شامل پسرانش مى شود، هم دخترانش هم بالواسطه و هم با واسطه ، در 

ن و طبقات بعدبا طبقات سابق شريكند، و دختران و هم پسرا نوه ها نيز هم

طورى مساوى تقسيم مى شود، و همچنين  بين آنها طبق سرشمارى و به

چون ) اوالد اوالدم  اين را وقف كردم بر اوالدم و: (است اگر گفته باشد

 اين: (ظاهر اين دو عبارت نيز تعميم همه طبقات است ، بله اگر گفته بود

برادرم و اوالد اوالدم و (و يا ) س بر فقراءراوقف كردم بر اوالدم و سپ

بعيد نيست كه مختص باشد بر بطن اول در اول و بر دو  (سپس بر فقراء

 . صورت اول اين اختصاص روشن تر است بطن در دوم و مخصوصا در

نسل و  اين را وقف كردم بر اوالدم نسال بعد: (اگر گفته باشد - 48مساءله 

ادر از آن به حسب فهم عرف اين است كه ظاهر و متب) بطنا بعد بطن 

ترتيب نهاده تا از بطن سابق كسى باقيمانده نوبت به افراد بطن  ميانة بطون

نتيجه هيچ پسرى با پدر خود و هيچ برادرزاده اى با  الحق نمى رسد، در

 .موقوفه شريك نمى شود عموى خود در بردن سهم از عوائد

 بر ذريه معلوم شود ولى به دست اگر از خارج وقفيت چيزى - 49مساءله 

واقف همه بطون را در يك مرتبه قرار داده و يا بين آن ها ترتيب  نيايد كه

سهم طبقه اول قطع است ولى در مابقى ميانه همه  نهاده ظاهر اين است كه

 .بطون بايد قرعه بيندازند

 عوائد) اين را وقف كردم بر اوالد ذكورم : (اگر گفته باشد - 50مساءله 

مختص به ذكور از هر طبقه اى خواهد بود و شامل ذكور از  موقوفه



 .دختران نمى شود

اگر موقوفه اى به نحو ترتيب وقف شده باشد كيفيت تقسيم  - 51مساءله 

قرارى است كه واقف معين كرده ، گاهى مى شود كه ترتيب را بين  تابع

ب به واقف را قرار داده و رعايت االقرب فاالقر طبقه سابق و طبقه الحق

وجود پدرش سهم نمى برد و هيچ  نموده كه در اين صورت هيچ فرزند با

اى با خاله و  برادرزاده اى با وجود عمويش و عمه اش و هيچ خواهرزاده

 دائى خود شريك نمى شود، و گاه مى شود كه ترتيب را تنها بين پدران از

ه چند برادر باشند هر طبقه و فرزندان آن ها قرار داده پس اگر در يك طبق

آنان اوالد داشته باشند مادام كه پدر زنده است آن اوالد سهم  و بعضى از

دنيا رفت اوالد او با عموهايش در يك طبقه و  نمى برد، و اما اگر پدر از

ترتيب هر يك را كه  يك رديف واقع مى شود و واقف از اين دو قسم

 .بخواهد مى تواند قرار دهد

اين را وقف كردم براى اوالدم طبقه بعد از : (فته باشداگر گ - 52مساءله 

اين صورت اگر يكى از فرزندانش از دنيا برود بچه هاى او  ، در)طبقه 

و اگر يكى از آن بچه ها بميرد و فرزند داشته  سهم پدر خود را مى برند

اگر يكى از فرزندان واقف چند فرزند  باشد سهم او را پسر او مى گيرد و

بين خود تقسيم مى  پدر را طبق سرشمارى و به طور مساوىدارد سهم 

كسى  كنند، و اگر يكى از فرزندانش بدون فرزند از دنيا رفت سهم او را

مى برد كه در طبقه او واقع است و آن فرزندى كه سهم پدر خود را 

 .چيزى نمى برد و با اهل آن طبقه شريك نمى شود گرفته از آن

وقف بر علماء كرده باشد منصرف است به اگر چيزى را  - 53مساءله 



و شامل غير آنان يعنى دكتران در طب و نجوم و حكمت  علماء شريعت

 .نمى شود

اهل يكى از عتبات چون  اگر چيزى را وقف كرده باشد بر - 54مساءله 

 نجف اشرف مثال عوايد آن مختص به كسانى است كه نجف وطن اصلى

 شامل زائرين و مسافرينى كه به آن آنها و يا وطن اتخاذى آنان باشد و

 .دارند نمى شود شهر آمد و شد

اهل تهران مثال  اگر وقف كرده باشد بر مشتغلين در نجف از - 55مساءله 

 عوائد آن مختص به كسانى است كه به نجف مهاجرت كرده اند براى

اشتغال بعلم و شامل تهرانيهائى كه از تهران اعراض كرده و در نجف 

 .شود  اند نمىتوطن كرده

اگر چيزى را وقف كرده باشد بر مسجدى در صورتى كه  - 56مساءله 

معين نكرده باشد منافع موقوفه صرف در تعمير مسجد و  مصرف آن را

شود، اگر چيزى زياد آمد آن را به امام  روشنائى و فرش و خادم آن مى

 .مسجد مى دهند

از مشاهد مشرفه اگر چيزى را وقف كرده باشد بر يكى  - 57مساءله 

صرف مى شود در تعمير و روشنائى و خدام حقوق بر آن كه  عوائد آن

 .آن شهر را انجام مى دهند پاره اى كارهاى مربوط به

اگر چيزى را وقف كرده باشد بر سيدالشهدا صلوات اهللا عليه  - 58مساءله 

آن صرف مى شود در اقامه تعيه براى آن جناب يعنى اجرت قارى  عوائد

كه در اينگونه مجالس معمول است كه براى  وضه خوان و آن چهو ر

 .مستمعين و ديگران خرج مى كنند



اشكالى نيست در اينكه واقف نمى تواند بعد از تمام شدن  - 59مساءله 

مشمول وقف  عليه را تغيير دهد مثال بعضى از افرادى كه وقف موقوف

يستند داخل نمايد مگر مشمول ن هستند استثناء كند يا بعضى از افرادى كه

كرده  آن كه در ضمن عقد وقف داشتن چنين اختيارى را براى خود شرط

باشد، و حال آيا با اينكه شرط كرده مى تواند آن را عملى سازد يانه ؟بعيد 

كه مطلقا جائز نباشد نه در جهت داخل كردن كسى كه خارج است  نيست

س اگر در ضمن عقد داخل است ، در نتيجه پ و نه خارج كردن كسى كه

شرطش باطل است  وقف چنين اختيارى را براى خود شرط كرده باشد

باطل خواهد بود، مثل اينكه در ضمن عقد  ( على اشكال(بلكه وقفش نيز 

موقوف عليهم گرفته به  وقف شرط كرده باشد كه اگر خواست وقف را از

 اگر وقف بله كسانى و يا به كسى بدهد كه به زودى به دنيا خواهد آمد،

 كرده باشد بر جماعتى تا زمانى كه آن كس كه قرار است متولد شود به

اشكال صحيح   تنها وقف بر او باشد بال دنيا آيد و بعد از به دنيا آمدنش 

 . است

اگر وقفيت چيزى مسلم باشد ولى مصرف آن فعال معلوم  - 60مساءله 

 ه كه يقينى است ،خاطر اينكه فراموش كرده باشد، اگرآن چ نباشد ولو به

مثل اينكه معلوم نباشد واقف اين ملك را وقف كرده بر فقراء و يافقهاء 

خرج مى كنند كه محل تصادق هر دو عنوان  عوائد آن را در موردى

جمع شدنى نيستند اگر  است يعنى فقيه فقير، و اما اگر محتمالت با هم

بر  فه وقف شدهاحتماالت محصور و معدود باشند مثال نميدانند اين موقو

فالن مسجد و يا فالن زيارتگاه و يا آيا وقف شده بر فقراء اين شهر يا 



شهر قرعه مى اندازند و طبق آن عمل مى كنند، و اما اگر  فقراء آن

اينجا نيز دو صورت است اگر عناوين و  محتمالت بسيار زياد باشند در

بر ذريه مثل اينكه احتمال مى دهند وقف باشد  اشخاص غير محصورند

نباشد كه آن يكفر به وسيله آن  يكى از افراد فالن كشور و طريقى هم

مجهول المالك است كه  شناخته شود منافع چنين موقوفه اى به حكم

است كه  بنابراحتياط بايد آن را به اذن حاكم شرع صدقه دهند، و بهتر آن

فقراء تصدق را از بين محتمالت بيرون نبرند يعنى اگر يكى از محتمالت 

و صورت دوم اين است كه مردد باشد . به فقراء همان كشور بدهند هستند

مثل اينكه بدانند كه اين موقوفه وقف شده بر  بين جهات غير محصوره

يا شهريا پل يا عزادارى  جهتى از جهات ولى ندانند آن جهت مسجد است

منافع احتمال ديگر بايد  سيدالشهداء عليه السالم يا كمك به زوار و چند

محتمالت  موقوفه صرف در وجوه خيريه شود به شرطى كه از مورد

 .محتمل مصرف شود خارج نگردد يعنى در ميانه همان چند

اگر عين موقوفه اى كه به طور اطالق وقف شده منافع  - 61مساءله 

هاى متنوعى پيدا كند موقوف عليهم همه آنان را مالك مى  جديدى و ميوه

پشم جديد و شير و نتاج و هر منفعت  د است مالكشود، مثال اگر گوسفن

نخل ميوه و استفاده از سايه و برگ  جديد ديگرش مى شود و در درخت و

شاخه هائى كه  و شاخه هاى خشك شده آن بلكه و غير شاخه خشك از

 براى هرس بريدنش الزم است و نيز جوانه هايش مالك مى شوند، و آيا

 وقف كند و بعضى را نكند؟در نتيجه وقف مى تواند بعضى از منافع را

بتوانند از بعضى از منافع استفاده كنند نه از همه آن  موقوف عليهم تنها



 . اقوى آن است كه جائز است

اگر ملكى را وقف كند براى مصلحتى و سپس آن مصلحت  - 62مساءله 

مثال وقف براى مسجد يا مدرسه يا پل و سپس اين اماكن  از رسم بيفتد

نباشد و يا از محل حاجت بيفتد يعنى  ود و ديگر تعميرش ممكنويران ش

اى براى مدرسه و  بى مصرف شود مثال نمازگذارى براى مسجد و طلبه

 عابرى براى عبور از پل نباشد و اميدى هم به اينكه روزى دوباره اين

اماكن مورد حاجت قرار گيرد نباشد بايد عوائد آن ملك در مصارف جز 

به احتياط آن است كه در مصرفى صرف شود كه  يكترخرج شود، و نزد

نشد االقرب فاالقرب از آن  از جنس همان مصلحت باشد و اگر ممكن

 .رعايت گردد

اگر مسجدى خراب شود عرصه آن از مسجديت خارج نمى  - 63مساءله 

احكام مسجد را دارد مگر در بعضى از فروض ، و همچنين  شود و همه

مسجدى هست به كلى ويران گردد مسجد آن  آناست اگر قريه اى كه در 

 .همچنان مسجد است و احكام مسجد را دارد

اگر خانه اى را وقف كند بر فرزندانش و يا بر فقراى ايشان  - 64مساءله 

وقف را مطلق بگذارد آن خانه منفعتش وقف است ، نظير اينكه قريه  اگر

 اينها را وقف كرده كاروانسرائى و يا چيز ديگرى مثل اى يا مزرعه اى يا

منفعت آنند مى توانند از آن استفاده كنند  باشد كه موقوف عليهم تنها مالك

و به هر طريق  و استفاده را بين خود تقسيم كنند مثال آن را اجاره دهند

ديگرى كه از نظر كميت و كيفيت مطابق دستور واقف باشد از آن بهره 

يم منافعش ذكر نكرده آن منافع نمايند، و اگر واقف كيفيتى براى تقس كشى



بالسريه مى شود، و اگر وقف كرده براى سكونت  بين موقوف عليهم

آن را دارند و هيچ يك نميتواند  فرزندان همه فرزندان حق سكناى در

گويند و  سكناى آن را به خود اختصاص دهد كه اين وقف انتفاع مى

 گنجايش سكناى همه حال اگر خانه آن را اجازه دهند بنابراين حق ندارند

آنان نزاعى در  را داشت همه در آن سكونت مى گيرند و اگر در بين

گرفت اين گفت من فالن اتاقش را مى خواهم آن ديگرى هم خواست در 

بنشيند اگر واقف متولى معين كرده باشد او حق نظر دارد و  همان جا

 اختالف اگر معين نكرده باشد مرجع حل معين كند چه كسى كجا بنشيند و

در آن جا سكونت كنند  قرعه است ، و اگر بعضى از فرزندان نخواستند

ساكنين  حق ندارند از ساكنين اجاره حصه خود را مطالبه كنند مگر آن كه

مانع از سكونت آنها شده باشند زيرا آنها خودشان به اختيار خود و بدون 

نجايش مانعى خارجى سكونت نكرده اند، و اما اگر آن خانه گ وجود

اگر با هم توافق كردند كه هر يك مدتى در آن  سكونت همه را نداشته باشد

كه هيچ وگرنه نظر متولى متبع  سكونت كنند و باصطالح نوبت بگذارند

سكونت  است ، متولى از طرف واقف هر كه را اجازه داد او در آن جا

مى كند، وگرنه واقف متولى معين نكرده مرجع قرعه است قرعه بنام 

شد او سكنا مى كند و ديگران حق ندارند اجاره حصه خود  هركس خارج

 .را از او مطالبه كنند

ميوه اى كه در حال وقف كردن ، بر درخت موجود است  - 65مساءله 

عليهم نيست بلكه بر ملك واقف باقى است ، و همچنين  متعلق به موقوف

پشم گوسفند حال وقف آن موجود است بله در  حملى كه درشكم حيوان در



 .اشكال هست كه بايد احتياط ترك نشود و شير موجود در پستانش

 (( اين را وقف كردم بر اوالد اوالدم)) :اگر واقف بگويد - 66مساءله 

حال اگر قيد ترتيب  شامل همه بطون مى شود، و همچنانكه قبال گذشت

طن هست ب مثال قيد كرده باشد كه تا از بطن سابق كسى باقى(كرده باشد 

 وبا تصريح به شريك كرده باشد گفته باشد همه) الحق از وقف حق ندارد

بطون با هم شريكند طبق آن عمل مى شود، و همچنين اگر سهم طايفه اى 

نسل من اگر  مثال گفته باشد از)) بيشتر قرار داده باشد از طايفه ديگر

 نيز اگر زنو يا نداده باشد، و  ((عالمى پيدا شد او فالن مقدار بيشتر ببرد

عمل شود، و اما  و مرد را برابر يا نابرابر كرده باشد بايد طبق دستورش

 اگر هيچ يك از اين امور بيان نشده باشد مقتضاى اطالق شركت دادن همه

چون فرض كرديم (يعنى زن و مرد است به طور مساوى و بدون ترتيب 

بر اوالدم و (باشد و اما اگر گفته ) اوالدم و اوالد اوالدم  كه گفته است بر

طور قطع ترتيب را نسبت به اوالد بى  اين عبارت به) سپس اوالد اوالدم 

بطن هاى بعدى و يا  واسطه و باواسطه اش مى رساند، اما نسبت به

يعنى  واسطه ظاهر آن عبارت اين است كه داللت بر ترتيب بين آنها ندارد

و يا بهم سهم مى برند اوالد اوالد او با فرزندانشان در يك مرتبه هستند 

قرينه و شاهدى در بين بوده باشد كه بفهماند نسلهاى بعدى هم  مگر آن كه

نسل اويند كه با وجود پدران فرزندان سهم نمى برند و ذكر ترتيب  مانند

واقف فرزندان آنان از باب مثال بوده و منظور اين بوده  بين فرزندان خود

پدران و فرزندان برقرار است و وقف سلسله  كه بفهماند تا ابد ترتيب بين

 . فاالقرب بواقف در هر عصرى متعلق است به االقرب
 



 
 
 

جاى هيچ اشكالى نيست كه وقف بعد از تمام شدنش باعث  - 67مساءله 

از عين موقوفه زايل شود، مگر در وقف منقطع اآلخر  ميشود ملك واقف

ست ، همچنانكه از اقسامش تاءمل ه كه قبال گذشت و گفتيم كه در بعضى

قبيل  جاى هيچ اشكال و شكى نيست كه در وقف بر جماعت عامه از

و معابر و مدارس و ) كاروانسراها(مساجد و مشاهد و پلها و خانات 

عين موقوفه ملك احدى نيست بلكه فك ملك و تسبيل  همچنين موقوفات آنها

محل اشكال است وقف خاص است نظير  منافع بر جهات معين ، آن چه

شود نظير  قف بر اوالد و نيز وقف عام است كه بر عناوين وقف مىو

فقرا و علماء و امثال اينها كه آيا اين دو قسم هم مانند وقف بر جهات است 

رقبه موقوفه در ملك احدى نيست حال چه اينكه وقف منفعت باشد تا  كه

ه را استيفاء كنند يا خود آن منافع را مثال ميو موقوف عليهم منافع آن

بفروشند و يا وقف انتفاع  درخت را بخورند يا آن را اجاره دهند و يا

و يا  باشد، مثل اينكه خانه را وقف كرده باشد براى سكناى ذريه اش

كاروانسرايى را وقف كند براى سكونت فقراء و يا بگوئيم موقوف عليهم 

موقوفه هستند، چيزى كه هست ملكيت آنان مطلق و آزاد نيست  مالك رقبه

تفصيل دهيم بين وقف منفعت و وقف انتفاع در دومى بگوئيم نظير  و يا

احدى مالك آن نيست ولى وقف منفعت اين  وقف بر جهات عامه است كه

وقف عام در وقف خاص   و طور نباشد و يا فرق بگذاريم بين وقف خاص 

وقف  بگوئيم موقوف عليهم مالك موقوفه هستند ولى ملك غير طلق و در



م همانند وقف بر جهات كسى مالك آن نيست ؟ اينها وجوهى عام بگوئي

كه حقيقت وقف از نظر اعتبار و تصوير در همه  هستند و بعيد نيست

مال دست نخورده بماند تا همواره منافعش به  اقسامش اين باشد كه عين

موقوف عليهم نيست و از ملك  موقوف عليهم برسد، و بنابراين عين ملك

اآلخر كه  شود مگر در بعضى از صور وقف منقطعواقف نيز خارج مى 

 . بيانش گذشت

تغيير وقف و ابطال رسم آن و از بين بردن عنوانش جائز  - 68مساءله 

به اينكه عنوانى ديگر به آن بدهند مثال خانه را كاروانسرا يا  نيست هرچند

اگر وقف وقف منفعت باشد و عنوان فعلى آن هيچ  دكان را خانه كنند، بله

نيست جائز باشد آن را به عنوانى  دى هرچند اندك نداشته باشد بعيدسو

تبديل كنند، مثل اينكه باغى وقفى به خاطر خشكيدن  ديگر كه سودآور باشد

ديگر خشك شود هيچ سودى براى  چشمه اش و يا به خاطر عارضى

خانه و يا كاروانسرا  موقوف عليهم نداشته باشد به خالف اينكه اگر آن را

 .سودآور مى شودكنند 

اگر موقوفه خراب و منهدم گردد و عنوان اولى خود را از  - 69مساءله 

مثال اگر باغ بوده درختانش ريشه كن و يا خشك شود و اگر  دست بدهد

ريزد و آثارش محو گردد و اگر تعمير آن و  خانه بوده ديوارهايش فرو

ل آن الزم اول ممكن است ولو به دادن اجاره و امثا اعاده اش بصورت

و اگر ممكن نباشد دو  است چنين كنند و بنابراحتياط همين متعين است ،

خارج  احتمال بلكه دو قول هست يكى اينكه بگوئيم عرصه آن از وقفيت

مى شود دوم اينكه بگوئيم همچنان وقف هست و بايد به وجهى ديگر 



زراعت كردن در آن و امثال آن از عرصه آن بهره  هرچند از طريق

قول دوم اقوى است و نزديكتر به احتياط آن است كه دوباره  ى كنند وكش

مصرف و كيفيات مصرف عوائد آن رعايت  آن را وقف قرار داده و در

 .اول را بنمايند مطابقت با وقف

اگر ملك هاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج  - 70مساءله 

ف براى آن ها چيزى قرار اصالح باشند پس اگر واق تعمير و مرمت و

را انجام داد وگرنه بايد احتياطا از  داده است كه مصرف شود، بايد همان

مقدم داشت و براى  نماى آنها در آن مصرف نمود و بر حق موقوف عليهم

بر  و اگر بقاى آنها.موقوف عليهم احتياط اين است كه به آن راضى باشند

 . تفروش بعضى از آنها متوقف باشد، جايز اس

اوقاف بر جهات عامه كه در سابق گفتيم ملك احدى نمى شود  - 71مساءله 

قبيل مساجد و مشاهد و مدارس و معابر و پلها و امثال اينها فروختنش  از

نسبت به مساجد و مشاهد بدون اشكال و  جائز نيست ، اين عدم جواز

شود خراب و مندرس  نسبت به مدارس و بقيه بنابر احتياط است هرچند كه

نظر  به طورى كه اميدى به اينكه روزى دوباره سودى براى جهت مورد

دارا شود و در بين نباشد و به همان حال خرابى باقى بماند، اين نسبت به 

قبيل آالت و  موقوفات است اما نسبت به متعلقات اين اماكن از اعيان آن

 آنها ممكنفرش و پارچه هاى روى ضريح مادام كه با بقاء آنها انتفاع از 

باشد فروختنش جائز نيست ، و اگر در آن محل آن انتفاعى كه براى آن 

لكن در همان محل به نحوى ديگر ممكن است مورد  وقف شده ممكن نباشد

ممكن نباشد لكن در همان محل به  استفاده قرار گيرد بايد در آن وقف شده



حال در آن همان  نحوى ديگر ممكن است در همان جا گسترده شود بايد به

 جا باقى بماند و اگر فرض شود كه در آن مسجد يا آن مشهد به هيچ وجه

محل را  محتاج پهن كردن آن فرش نيست لكن احتياج به پرده اى دارد كه

از سرما و گرما حفظ كند همان فرش را به صورت پرده مورد استفاده 

ه آن و اگر فرض شود كه حتى براى پرده نيز احتياجى ب قرار مى دهند

انتفاع خارج شده و باقى ماندنش جز ضايع  فرش نيست و به كلى از حيز

محل ديگرى نظير محل اصليش مى  شدن و ضرر تلف ندارد آن را در

ديگرش مى برند و اگر  برند، مثال اگر جزء اثاث مسجدى بوده به مسجد

مساجد و   مى برند و اگر فرض شود كه از مشهدى به مشهدى ديگرش 

ر نيز احتياجى به آن ندارد آن را در مصالح عامه به كار مى مشاهد ديگ

اينها در صورتى است كه انتفاع از آن يا بقاء آن ممكن باشد و  زنند، همه

جز با فروختنش قابل استفاده نيست و اگر آن را  اما اگر فرض شود كه

فروشند و بهاى آن را صرف  نفروشند ضايع و تلف مى شود آن را مى

محل خودش احتياج به بهاى آن ندارد خرج  ى كنند و اگرمحل خودش م

مثل آن مى كنند و اگر مثل آن نيز احتياجى به آن بهاء ندارد طبق  محلى

 .عمومى خرج مى شود دستور فعلى در مصالح

همان طور كه فروختن اين گونه اوقاف جائز نيست ظاهر  - 72مساءله 

د، و اگر غاصبى يكى از اجاره دادن آن نيز جائز نمى باش اين است كه

غير آن منافع مورد نظر در وقف را  اين اماكن را غصب كند و منفعتى

كند بعيد نيست  از آن استيفاء كند مثال مسجد يا مدرسه را خانه مسكونى

 اينكه اجرت المثل را آن را اگر مدرسه يا كاروانسرا يا حمام بوده بپردازد



امثال اينها بوده اجرت   يا پل وو اما اگر مسجد يا مقبره يا مشهد بوده

 المثل ندارد، لكن اگر در دست غاصب تلف شده باشد ظاهرا ضامن آن

بدل آن و  است و قيمت آن را از تلف كننده مى گيرد و صرف در ساختن

 .مثل آن مى شود

اوقاف خاصه از قبيل وقف بر اوالد و اوقاف عامه اى كه بر  - 73مساءله 

نواقل از قبيل  شده اند نقل دادن آن با هيچ يك ازچون فقراء وقف  عناوينى

بيع و هبه و امثال آن جائز نيست ، مگر به خاطر بعضى از عوارض كه 

 اول اينكه موقوفه به طورى خراب شود كه اعاده آن به.ذكر مى شود ذيال

حال اولش و استفاده از آن به هيچ وجه ممكن نباشد و تنها راه استفاده از 

با بهاى آن باشد نظير حيوانى به علتى ذبح شده و نيز  نتفاعآن فروختن و ا

 حصير كهنه و امثال آن كه بايد فروخته شود و با چوبى كه پوسيده شده و

پول آن چيزى خريدارى شود كه موقوف عليهم از آن بهره ببرند و اگر 

نزديك تر به احتياط آن است كه چيزى بخرند كه االقرب  نگوئيم اقوى و

دوم اينكه به خاطر ويرانى و يا علتى .اول بوده باشد به موقوفهفاالقرب 

استفاده قرار نگيرد به طورى استفاده فعلى  ديگر آن طورى كه بايد مورد

مثل آن در حكم عدم استفاده باشد كه در اين  از آن نسبت به عين موقوفه

شرطى كه اميدى به برگشتن آن  گونه موارد نيز فروختنش جائز است ، به

مثل اينكه خانه منهدم و بستان خشكيده شود و به صورت  ه حال اول نرودب

استفاده كرد مگر به صورت بسيار ناچيز كه  عرصه در آيد و نشود از آن

فروخته شود ممكن است با  در حقيقت در حكم عدم استفاده باشد ولى اگر

فعت برابر من پول آن خانه اى يا بستانى ديگر و يا ملك ديگرى كه منفعتش



خانه و بستان باشد خريد و يا اگر منفعتش به آن مقدار نيست به مقدارى 

معتنابه و اگر فرض شود كه اگر فروخته شود با بهاى آن تنها چيزى  است

خريد كه منافعش برابر همان منافع ناچيز موقوفه خراب است و  مى توان

 هماناين صورت فروختنش جائز نيست و بايد به  يا نزديك به آن ، در

حال باقى بماند سوم اينكه موقوفه اى است كه واقف در ضمن عقد وقف 

كه اگر روزى حادثه اى رخ داد و باعث شد كه منفعت  قيد كرده باشد

و يا مخارج نگهدارى آن زياد شود و يا  موقوفه ناچيز شود و يا ماليات آن

ضرورتى و حاجتى  وقوع اختالف در بين موقوف عليهم رخ دهد و يا

از  اى آنان پيش آيد و يا علتى ديگر فروختن آن را ايجاب كند مانعىبر

فروختن آن نيست ، بنابراقوى در چنين مواردى بيع موقوفه جائز است 

اموال و  موقوف عليهم آن چنان اختالفى بيفتد كه بيم تلف چهارم اينكه بين

حتى خونريزى برود و اين خطر ريشه كن نشود مگر به فروختن موقوفه 

اين صورت موقوفه را مى فروشند و بهاى آن را بين موقوف   كه در،

 شود صورتى كه با فروش موقوفه و  اگر فرض  عليهم تقسيم مى كنند، بله

اختالف برطرف مى شود متعين است  خريدن ملكى ديگر و وقف كردن آن

عينى ديگر مى خرند و  كه چنين كنند آن موقوفه رامى فروشند و با بهايش

خوانند  را با اين معاوضه مى كنند و سپس صيغه وقفيت آن را مىيا آن 

براى نسلهاى بعدى عهده دار فروختن موقوفه و خريدن ملكى ديگر و يا 

آن با اين و وقف كردن عين جديد حاكم شرع و يا منصوب از  معاوضه

اينكه موقوفه از طرف واقف متولى منصوب  طرف حاكم شرع است مگر

 .داشته باشد



اشكالى نيست در اينكه جائز است اجاره دادن موقوفه اى كه  - 74ه مساءل

شده باشد نه وقف انتفاع حال چه اينكه وقف خاص باشد يا  وقف منفعت

جهات و مصالحى عمومى از قبيل دكان و  وقف عام بر عناوين يا عام بر

فقراء و يا جهات عامه ،  مزرعه اى كه وقف شده باشد بر اوالد يا بر

با دادن  ود واقف رسيدن نفع به موقوف عليه بوده و اين غرضچون مقص

اجاره و امثال آن حاصل مى شود به خالف وقفى كه منظور واقف انتفاع 

از وقف باشد مثال خانه را وقف كرده باشد براى مسكنى و  موقوف عليه

پل و كاروانسرا براى سكناى طالب و دفن اموات  مانند مدرسه و مقبره و

اجاره دادن آنها در هيچ حالى  رهگذر كه ظاهر اين است كهو عبور هر 

 . از احوال جائز نيست

اگر بعضى از وقف به طورى خراب شود كه قبال گفتيم و  - 75مساءله 

جائز است و قسمتى ديگر از وقف احتياج به تعميردارد تا   فروختنش

فرضى اگر ممكن است همين قسمت محتاج  داراى منفعت شود، در چنين

است كه چنين كنند و  به تعمير را با درآمد خودش تعمير كند احتياط آن

مثل آن كه فروخته شده  بهاى قسمت فروخته شده را صرف خريدن ملكى

) نباشد مثال درآمد آن كافى در هزينه تعميرش(بنمايد و اگر ممكن نباشد 

شده بعيد نيست بگوئيم نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه بهاى فروخته 

صرف تعمير آن قسمت محتاج به تعمير كنند، و اما اينكه طورى  را

درآمد آن بيشتر شود جائز بودنش بعيد است ، بله  صرف تعمير كنند كه

با آن ملك جديدى بخرند آن را  اگر بهاى نامبرده به مقدارى نباشد كه

آن را زياد  صرف تعمير قسمت ديگر مى كنند هرچند تعميرى كه درآمد



 .كند

اشكالى نيست در اينكه جدا كردن وقف از ملك طلق چنانكه  - 76مساءله 

بين آن دو باشد جائز است و متصدى اين جداسازى از  ملكى مشترك

عليهم و از طرف ملك طلق مالك آن  طرف وقف متولى آن و يا موقوف

واقفى و موقوف  است ، بلكه ظاهر در مواردى كه هر دو طرف شركت

مثل آن  ست كه جداسازى آن دو از يكديگر جائز استعليهمى باشد اين ا

جا كه دو نفر مالك در خانه اى شريكند و هر يك سهم مشاع خود را وقف 

كند، بلكه بعيد نيست در آن جا هم كه وقف و موقوف عليه  بر اوالد خود

جداسازى جائز باشد مثل آن جائى كه  متعدد و واقف يكنفر باشد نيز

نصف ديگرش را  ود را وقف بر مسجد وشخصى نصف مشاع خانه خ

وقف بر يكى از مشاهد كند، و اما در اوقافى كه واقف و موقوف يكى 

ولى موقوف عليهم نسلهاى متوالى باشند تقسيم آن بين موقوف عليهم  است

اگر ميانه ارباب وقف نزاعى افتد كه به خاطر آن بيع  جائز نيست ، بلكه

سيم آن نزاع ريشه كن نمى گردد تق وقف جائز مى شود و جز از طريق

و آنها (آينده نافذ نيست  تقسيم جائز مى شود لكن اين تقسيم نسبت به بطون

قسمت منافع  و شايد برگشت اين قسمت به) مى توانند تقسيم را بر هم زنند

 چه اينكه نزاعى در بين باشد يا نباشد)) باشد و ظاهرا تقسم منافع مطلقا

ن موقوفه نسبت به بطون الحقه اقوى آن است جائز است و اما تقسيم عي

 . نيست كه مطلقا جائز

اگر بطن موجود ملك وقفى را اجاره دهد و در بين مدت  - 77مساءله 

شوند اجاره نسبت به مدت باقيمانده باطل مى شود مگر  اجاره همه منقرض



كه در اين صورت بنابراقوى صحيح  آن كه بطن بعدى آن را تنفيذ كند

اجاره دادنش مصلحت  اما اگرمتولى آن را اجاره داده باشد و دراست ، و 

 وقف را اجاره نسبت به آن بطون نيز صحيح است و احتياجى به اجاره

 .آنان ندارد

براى واقف جائز است توليت موقوفه و نظارت بر آن را  - 78مساءله 

يا مدتى معين براى خود قرار بدهد چه مستقال و چه با  براى هميشه

جائز است آن را به همين نحو براى  ت فرد معين ديگر، و همچنينشرك

را به عهده غير  غير قرار بدهد بلكه حتى جائز است مسئله تعيين متولى

بگذارد در نتيجه متولى كسى خواهد بود كه آن غير معين كرده است ، 

جائز است كسى را متولى قرار دهد و به او اختيار دهد كه براى بعد  بلكه

كند و همچنين مقرر بدارد كه هر متولى براى بعد  ودش متولى معيناز خ

 .از خودش جانشين معين كند

اينكه گفتيم واقف مى تواند توليت را براى خودش يا غير  - 79مساءله 

فقط در زمان وقف كردن و خواندن عقد وقف است ، و اما بعد  قرار دهد

 ارتباطى با موقوفه ساير مردم هيچ از تمام شدن عقد وقف واقف مانند

توليت معين كند و نه اگر  ندارد به كلى از آن بيگانه است نه مى تواند

عزل كردن متولى را هم  معين كرد او را عزل نمايد مگر آن كه اختيار

حال وقف   قرار داده باشد به اينكه در در ضمن عقد وقف براى خودش 

عزل مى  هم تو راشخص را متولى كرده باشد و گفته باشد هر وقت بخوا

 . كنم

اشكالى نيست در اينكه در مواردى كه حتى حق توليت و  - 80مساءله 



براى خود قرار مى دهد شرط نيست كه عادل باشد و اقوى  اظهار نظر را

براى غير قرار ميدهد عدالت او شرط  آن است كه در مواردى هم كه

امانت و ديگر يكى  نيست ، بله آن چه در متولى معتبر است دو چيز است

 از عهده برآمدن ، بنابراين جائز نيست توليت وقف را مخصوصا در وقف

جهات مصالح عامه به كسى واگذار كند كه يا خائن است و اعتبارى و 

نيست و يا اگر امين است از عهده اداره موقوفه بر نمى  تولى به كارش

ذار نمايد البته ديوانه و طفل حتى مميز واگ آيد، و نيز جائز نيست آن را به

كودك تحت واليت قيم است قيم  اگر منظورش اين باشد كه مادام ديوانه و

مباشرت كند  او بعمل توليت بپردازد و از تحت واليت بيرون آمد خودش

ظاهرا جائز است هرچند طفل غير مميز باشد بلكه جواز قرار دادن آن 

نتيجه مادام كه مجنونى كه اميد بهبودى در آن هست بعيد نيست در  براى

 .قائم مقام او مى شود بهبودى نيافته ولى او

قبول آن بر  اگر واقف توليت موقوفه را براى كسى قرار دهد - 81مساءله 

وى واجب نيست ، حال چه اينكه در مجلس اجرا و عقد وقف حاضر باشد 

بوده بعدا به اطالعش رسيده باشد حتى اگر بعد از مرگ واقف  و يا غائب

قبول آن واجب نيست و اگر توليت براى چند نفر به ترتيب   شودهم مطلع

قبول كند بر نفر بعدى او واجب نيست قبول  قرار دهد و بعضى از آنان

قبول نكند موقوفه بدون متولى منصوب خواهد  كند و وقتى متولى توليت را

قبول كرد آيا جائز هست كه خود را عزل كند همچنانكه در  شد، و اما اگر

وكيل مى تواند خود را عزل كند و يا جائز نيست ؟  ت چنين است ووكال

عزل نكند و  قول است احتياطى كه نبايد ترك شود اين است كه خود را دو



قبول كرد وظائفش را با  كسى كه در مرحله بعد است اگر توليت را

 .قبل او انجام ميدهد مراجعه به حاكم و منصوب شدن از

 ليت را براى دو نفر قرار دهد اگر هر يك رااگر واقف تو - 82مساءله 

مستقل قرار دهد هر يك مستقال عمل مى كند و الزم نيست به آن ديگرى 

يكى از آن دو از دنيا برود و يا از اهليت توليت  مراجعه نمايد و اگر

عمل مى كند، و اگر هر يك از آن دو را مستقل  خارج شود ديگرى منفردا

عمل كند، و همچنين است در  نمى تواند مستقالقرار نداده باشد هيچ يك 

 صورتى كه عقد وقف را از اين نظر مطلق آورده باشد و از جهت

احوال هم داللت بر  استقالل و عدم استقالل ساكت گذاشته باشد قرائن

از دنيا  استقالل نداشته باشد در نتيجه اگر در چنين وضعى يكى از متوليان

قط شود بنابراحتياط اگر نگوئيم اقوى حاكم برود ويا از اهليت توليت سا

 .فرد ديگرى را همراه او مى كند شرع

اگر واقف وظيفه متولى و كار او را معين كند كه همان متبع  - 83مساءله 

اما اگر معين نكرده باشد وظيفه او همان كارهاى متعارفى  خواهد بود، و

 قبيل تعميرات و امثال ملك موقوفه الزم است ، از است كه انجامش براى

مال االجاره و تقسيم آن بين موقوف عليهم و پرداخت  اجاره دادن و گرفتن

امثال آن ، همه اين كارها الزم است با رعايت احتياط و  ماليات و

عليهم انجام پذيرد و احدى حق  مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوف

است توليت  ندارد مزاحم او شود حتى موقوف عليهم ، و براى واقف جائز

 بعضى از امور موقوفه را به شخصى و توليت بعض ديگر امور را به

شخصى ديگر بدهد مثال تعمير موقوفه و به دست آوردن منافع آن را به 



كند و حفظ منافع و تقسيم آن بين موقوف عليهم را به كس  كسى واگذار

ن را را به فردى بسپارد و تصرفات در آ ديگر، و يا ملك وقفى و حفظ آن

حال اگر واقف بعضى از امور موقوفه از قبيل تعمير و  به ديگرى واگذارد

فردى را متولى در آن بكند ولى جهات  بدست آوردن منافع را نام ببرد و

قبيل حفظ و قسمت درآمد در بين ارباب وقف را نام نبرد وقف او  ديگر از

 87ئله بدون متولى منصوب است كه در مس در غير جهاتى كه ذكر كرده

 .حكم آن مى آيد

اگر واقف سهمى از منافع را براى متولى معين كند كه همان  - 84مساءله 

اجرت عملش همان است بيش از آن نمى تواند بردارد  متعين است و

المثل باشد، و اما اگر معين نكرده باشد اقرب  هرچند كه كمتر از اجرت

 .المثل مى باشد آن است كه مستحق اجرت

متولى حق ندارد منصب توليت را به ديگرى واگذار كند  - 85مساءله 

خودش از اداره موقوفه عاجز شده باشد، مگر آن كه واقف  هرچند كه

آن را به وى داده باشد، بله او مى تواند  هنگام نصب او به توليت اجازه

وكيل بگيرد مگر آن كه  در بعضى از كارهائى كه وظيفه خود اوست

 .كه كارهاى وقف به دست خود او انجام شودواقف شرط كرده باشد 

براى واقف جائز است كسى را به عنوان ناظر بر متولى  - 86مساءله 

معلوم شود كه منظورش از تعيين ناظر اين است كه صرفا  معين كند اگر

اطمينان پيدا كند به اينكه كارها درست انجام  از كارهاى متولى آگاه باشد و

مستقل در تصرفات خود هست و اجازه  لىمى شود در اين صورت متو

او الزم است ،  ناظر در صحت و نفوذ كارهايش معتبر نيست تنها اطالع



  اعمال نظر و تصويب ناظر باشد متولى هيچ تصرفى و اما اگر منظورش 

را بدون اذن و تصويب ناظر نبايد انجام دهد و اگر واقف هيچ يك از اين 

 اين دو امر الزم مى شود يعنى ناظرباشد مراعات  دو را معين نكرده

 .استقالل متولى را و متولى تصويب ناظر را مراعات نمايد

اگر واقف اصال متولى معين نكند بنابراقوى متولى آن در  - 87مساءله 

حاكم يا منصوب از طرف اوست ، و همچنين در اوقات  اوقات عامه

ى ، و اما و مراعان بطون بعد خاصه نسبت به امورى كه مصالح وقف

قبيل اليه روبى  نسبت به كارهائى كه در بهره دهى فعليش دخالت دارد از

حاصل و تقسيم  نهرها و يا شق نهر جديد و شخم زدن و كشت و برداشت

 . آن و كارهاى جزئى ديگر به عهده موجودين از موقوف عليهم است

 از در موقوفاتى كه گفتيم توليت آن با حاكم و يا منصوب - 88مساءله 

حاكم است اگر حاكم و يا منصوب او نبود و دسترسى به يكى از آن  طرف

 .عدول مؤ منين متولى خواهند بود دو ممكن نبود

در مواردى اختيار به دست حاكم است فرقى نيست بين اينكه  - 89مساءله 

معين نكرده باشد و يا معين كرده لكن متولى اهليت توليت را  واقف متولى

دست داده است ، پس اگر واقف توليت موقوفه  گر داشته ازنداشته و يا ا

عادل بوده و فاسق شده مثل جائى  اشت را به فردى از اوالدش داده كه

 . است كه اصال كسى را معين نكرده

عادل از  اگر واقف توليت موقوفه اش را به دست دو نفر - 90مساءله 

دل وجود ندارد حاكم عا  مثال داده باشد و فعال بيش از يك نفر فرزندش 

فرزندان  عادلى ديگرضميمه او مى كند، و اما اگر اصال عادلى در ميانه



عادل و يك نفر امين كافى  او نباشد آيا بر حاكم الزم است نصب دو نفر

نصب  است هرچند كه عادل نباشد نزديكتر به احتياط آن است كه دو نفر

 . كند لكن اقوى كفايت يك نفر امين است

اگر موقوفه اى احتياج به تعمير داشته باشد و درآمدى كه  - 91مساءله 

تعمير آن شود ندارد براى متولى جائز است به اين قصد فرض كند  صرف

موقوفه به بهره دهى از بهره آن و يا از درآمد موقوفات  كه بعد از رسيدن

بپردازد، بنابراين متولى باغ وقفى براى تعمير  آن موقوفه قرض خود را

ببار نشست قرض خود را از آن  قرض مى كند به اين نيت كه وقتىآن 

امثال آن قرض مى  عايدات بدهد و متولى مسجد و يا مشهد و يا مقبره و

بلكه   خود را از موقوفات اين اماكن بپردازد كند به اين قصد كه قرض 

 خرج تعمير بكند به قصد اينكه بعدا آن را  حتى جائز است از مال خودش 

مال   بردارد، و اما اگر قرض كند و يا از وقف يا موقوفاتش  وائداز ع

خود خرج نمايد بدون قصد اينكه بعدا آن را بردارد، بعدا جائز نيست 

 .بردارد

يكى : وقف بودن ملكى يا مالى از چند طريق ثابت مى شود - 92مساءله 

 كسى دوم اقرار. براى انسان يقين و يا حداقل اطمينان بياورد شياعى كه

مال وقفى را در اختيار دارد و يا اقرار ورثه او بعد از مرگش سوم  كه

تصرف وقف است يعنى آنهائى كه اين ملك را در  اينكه ببينيم كه ملك در

هم معارض عمل آنها نيست  اختيار دارند معامله وقف باآن مى كنند كسى

 . عادل چهارم گواهى دادن و شاهد

كند به اينكه اين ملك كه در دست من است اگر كسى اقرار  - 93مساءله 



سپس ادعاء كند كه اقرار قبلى من مصلحتى بود و در واقع  وقف است و

مى شود، لكن اگر شخص صالحيت  ملك موقوفه نيست ادعايش شنيده

قضاءادعاى خود را  دارى با ادعاء او مخالفت كند او بايد طبق موازين

  واقع سازد و قبض نيزاثبات كندبه خالف صورتى كه عقد وقف را

صورت بگيرد آن وقت ادعاء كند كه من در اين كارها قصد جدى نداشته 

هيچ وجه از او مسموع نيست همچنانكه در هيچ عقد و  ام كه اين ادعا به

 . ايقاع مسموع نيست

همان طور كه معامله وقفيت كردن متصرفين يكى از ادله  - 94مساءله 

ثابت نشود، همچنين عمل متصرفين از خالف آن  وقفيت است مادام كه

اينها دليل بر كيفيت است  جهت ترتيب و تشريك و كيفيت مصرف و غير

كنند تا  و ديگران بايد از چگونگى معامله متصرفين در موقوفه پيروى

 .زمانى كه يقين به خالف آن حاصل شود

اگر ملكى به دست كسى است كه به عنوان ملكيت در آن  - 95مساءله 

لكن ديگران يقين كنند و يا يقين داشته باشند كه اين ملك   مى كندتصرف

صرف اين يقين ملك را از دست او  در سابق وقف بوده جائز نيست و

همچنين اگر  بگيرند مگر آنكه ثابت شود كه فعال نيز وقف است ، و

نسل قبل از اين وقف اوالد  شخصى ادعا كند كه فالن ملك در سابق و چند

كند كه  بعد نسل و اين ادعا را ثابت هم بكند مگر آن كه ثابتبوده نسال 

مقابل مدعى خود كه مى گويد اين  فعال نيز وقف است ، بله اگر ذواليد در

نيست بلكه  اين ملك در دست من است از تو: ملك مال من است بگويد

حاصل شد و موقوف عليهم آن  وقف بوده است چيزى كه هست مجوز بيع



ساقط مى  از يد او) كه اماره مالكيت است (تند حكم يد را به من فروخ

شود و ملك را از او مى گيرند و او را ملزم مى كنند تا ثابت كند موقوف 

مجوز فروش را داشته اند و نيز ثابت كند كه وى آن را از آنان  عليهم

 . خريده است

 و اگر كتاب و يا قرآن و يا غير اين دو در دست كسى باشد - 96مساءله 

ملكيت آن را داشته باشد لكن بر آن مال نوشته شده است كه اين  او ادعاى

صرف اين نوشته حكم به وقفيت آن نمى شود، و  كتاب مثال وقف است به

خريد بله ظاهر اين است كه مثل اين  بنابراين مى توان آن كتاب را از وى

چنين امثال آن است و اگر مشترى از  نوشته عيب و نقصى براى كتاب و

شود خيار عيب دارد و  نوشته اى در كاال بى خبر بوده باشد وقتى با خبر

 .مى تواند معامله را فسخ كند

اگر در تركه ميت ورقه اى به خط خود او يافت شود كه در  - 97مساءله 

فالن ملك را وقف كرده و قبض و اقباض را هم انجام داده به  آن نوشته

آن نمى شود مگر زمانى كه با آن وقفيت  صرف اينكه نوشته حكم به

حداقل اطمينان حاصل شود، زيرا ممكن است نويسنده آن  نوشته يقين و يا

طبق آن عمل كند و چنين چيزهائى  مينوتى نوشته تا هنگام وقف كردن

 .بسيار اتفاق مى افتد

زمانى كه عين موقوفه از اعيانى باشد كه زكات به آن تعلق  - 98مساءله 

گاو و گوسفند و يا شتر باشد بر موقوف عليهم دادن زكات گيرد مثال  مى

هرچند كه سهم هر يك از آنان به حد نصاب برسد، و اما  آن واجب نيست

مثال حاصل زمين موقوفه انگور يا خرما  اگر عوائد آن جنس زكوى باشد



سهمش به حد نصاب  باشد و در وقف خاص دادن زكات بر هر يك از

مثل وقف  ى است طلق به خالف وقف عام حتىبرسد واجب است زيرا ملك

بر فقراء كه در همين فرض نيز دادن زكاتش واجب نيست براى اينكه 

دست يكى از فقراء نرسيده ملك احدى از فقراء نيست ، بله  مادام كه به

است و هنوز زكات به آن تعلق نگرفته  اگر از حاصلى كه باالى درخت

حاصل در ملك فقير به حد تعلق  ند وسهمى به قدر نصاب را به فقيرى بده

واجب است زكاتش را  زكات به تفصيلى كه در كتاب زكات گذشت برسد

 .بپردازد

معمول است كه مثال  وقتى كه در بين بعضى ازطوائف - 99مساءله 

آنان  گوسفند و يا گاوى را در نظر مى گيرند و الفاظى كه در بين خود

ودشان اين است كه اين حيوان متعارف است به زبان مى آورند و مقص

هرچه مثال گوساله نر زائيد در راه خدا قربانى شود و  دچار آفت نشود،

بماند گوساله نر زائيد در راه خدا قربانى  هرچه ماده آورد براى صاحبش

 شود و هرچه ماده آورد براى صاحبش بماند

و يا الفاظ ديگرى نظير اينها ظاهرا باطل است چون شرائط وقف  -

 .حيح را نداردص

   خاتمه

يكى درباره حبس و ملحقات آن است ، و : مشتمل بر دو امر است 

 . ديگرى درباره صدقه

   گفتار در حبس و همسانانش

جائز است اينكه شخصى ملك خود را بر هر آن چه وقف بر  - 1مساءله 



حبس كند يعنى منافع آن صرف در مصرف موردنظرش  آن صحيح است

بشود، پس اگر ملك خود را حبس كند كه  مورد نظرشبر شخص يا مكان 

محل هاى عبادات  عوائد آن صرف در راهى از راه هاى غير و محلى از

نظير كعبه مظلمه و يا مساجد و مشاهد مشرفه شود اگر حبس را مطلق 

باشد و يا قيد دوام كرده باشد براى هميشه حبس شده و بعد از قبض  كرده

ت كند وبه ملك خودش برگرداند و بعد از او هم برگش دادن ديگر نميتواند

مدت معينى راذكر كرده باشد تا آن مدت   نمى رسد و اما اگر به وارثش 

شدن مدت خود به خود به  تمام نشده نمى تواند برگشت كند بعد از تمام

حبس  ملك مالك و يا وارث او بر ميگردد و اگر آن را بر شخص معينى

 معين كرده باشد و يا گفته باشد تا آن شخص كند در صورتى كه مدتى را

است اين ملك حبس بر او است حبس تا انقضاء آن مدت الزم  در حيات

است قبل از سرآمدن مدت از دنيا  است حتى اگر مالك كه همان حابس

ذكر نكرده  برود و حبس تا آخر مدت خودش باقى است ، و اما اگر مدت

زم است و بعد از مرگش ميراث باشد حبس مادام كه حابس زنده است ال

همچنين است حال آن جائى كه حبس بر عنوان عام نظير  مى شود، و

حدى باشد تا انقضاء آن حد الزم است و بعد  فقراء شده باشد اگر محدود به

و اگر وقتى معين نكرده  از آن به ملكيت حابس يا وارثش بر مى گردد

 . باشد مادام كه حابس زنده است الزم است

اگر سكناى خانه اش را مثال براى كسى قرار داده باشد به اين  - 2ساءله م

او را مسلط بر سكونت آن خانه كرده ملكيت خانه را براى خود  معنا كه

 عمل او سكنى گويد حال چه اينكه ذكر مدتى نكرده باشد قرار داده باشد به



سكناى )) :ويدو يا بگ (( تو را در خانه خود سكنى دادم)) :مثل اينكه بگويد

يا آن كه مقدار و مدت آن را معلوم كند به عمر خودش  ((مال تو خانه من

سكناى خانه من از آن تو تا چندى كه من )) :مقابل و بگويد يا عمر طرف

و يا زمان سكونتش را ذكر كند  (( كه زنده اى يا تا چندى)) و يا (( زنده ام

و براى هر يك )  سال براى توسال يا دو سكناى خانه ام تا يك(مثال بگويد 

اصال ذكر مدت نمى كند  اولى را كه.از اين دو قسم اسم خاص است 

مقابل قرار ميدهد  سكنى و دومى را كه مدت عمر خودش و يا عمر طرف

سال يا دو سال تعيين مى شود  عمرى و سومى را كه در آن مدت به يك

 .رقبى مى گويند

 حتياج به عقد دارد يعنى ايجاب وهر يك از اين سه صورت ا - 3مساءله 

قبول مى خواهد ايجاب را مالك و قبول را ساكن مى گويند، و ايجاب آن 

عبارتى كه تسليط نامبرده را مى رساند مثل اينكه در  عبارت است از هر

سكناى )) :و يا بگويد (( ام سكنى دادم تو را در اين خانه)) :اولى بگويند

بارت ديگر كه در هر زبانى اين معنا را افاده و يا هر ع ((مال تو اين خانه

مادام كه تو زنده )) و يا (( مادام كه من زنده ام)) كند، و در عمرى جمله

 (( دو سال)) و يا (( يكسال)) جمله را اضافه كند، و در وقتى رقبى (( اى

دو عبارت ديگرنيز هست  را اضافه كند، البته براى ايجاب عمرى و رقبى

 يا و (( اعمرتك هذاالدار عمرك)) : كه در عمرى بگويدو آن اين است

و  (( اعمرتك هذا الدار ما بقيت)) :ويا بگويد (( اعمرتك هذا الدار عمرى))

 ما عشت)) :بگويد (( و به جاى مابقيت (( اعمرتك هذا الدار ما بقيت)) يا

ارقبتك مدة )) :و امثال اينها و در قسم سوم بگويد (( ما عيشت)) و يا ((



قبول در اين سه نوع حبس عبارت است از هر لفظى كه  و اما (( فالن

 .برساند رضاى طرف مضمون ايجاب را

در هر يك از سه نوع حبس نامبرده شرط است كه خانه بقبض  - 4مساءله 

شود، اما اينكه آيا اين شرط شرط صحت عقد است و يا شرط  ساكن داده

يست ، و بنابراين اگر مالك آن دو بعيد ن لزوم آن دو وجه است و اولى

تحويل ساكن ندهد و از دنيا برود عقد باطل است همچنان كه در  خانه را

 .وقف چنين است على الظاهر

عمل به مقتضاى آن واجب  اين سه عقد عقودى است الزم كه - 5مساءله 

خانه  است ، و مالك نمى تواند از عقدى كه بسته برگردد و ساكن را از

اول بود از آن جا كه ساكن  تيجه در سكناى مطلق كه قسمبيرون كند در ن

مى  مستحق مسماى اسكان است هرچند يك روز با همان يكروز عقد الزم

شود، و مالك نمى تواند از سكناى وى به اين مقدار جلوگيرى كند و در 

روز هر وقت بخواهد مى تواند معامله را بر هم بزند، و در  زائد بر يك

ذكر شده معامله الزم است يعنى در عمرى  مقدارى كهعمرى و رقبى به 

تا چندى كه مدت معين  تا چندى كه مالك و يا ساكن زنده است و در رقبى

 . شده تمام نشده است

اگر كسى خانه خود را سكنى يا عمرى يا رقبى براى شخص  - 6مساءله 

كه عمل خانه او را از ملكش خارج نمى سازد، و مى تواند در عين اين اين

 بفروشد و فروختن آن عقده هاى سه گانه را سكناى آن را به غير داده

باطل نمى كند، بله ساكن همچنان مستحق سكونت در آن خانه است به 

 قرار داده و همچنين مشترى نيز نمى تواند آن را همان نحوى كه برايش



باطل كند، و به فرضى كه جاهل بوده به اينكه فروشنده آن را سكناى 

كرده خيار فسخ دارد يا معامله رافسخ كند و يا به همان   يا رقبىعمرى

قبول كند، بله در سكناى مطلق كه گفتيم همينكه  قيمت و به همين وضع

عمل آيد عقد باطل مى شود اگر منظور فروشنده فسخ سكنا باشد  مسما به

مشترى مسلط بر منافع خواهد بود و ديگر خيارى  سكنا منفسخ مى شود و

 . د داشتنخواه

قبل از  اگر در عمرى مدت سكنا طول زندگى مالك باشد و - 7مساءله 

مرگ ساكن از دنيا برود تا چندى كه مالك زنده است ورثه ساكن مالك 

طول حيات  خانه هستند، و اگر عكس اين بود يعنى مدت سكناى سكناى آن

كن را ساكن بود و مالك قبل از ساكن از دنيا برود ورثه او نميتوانند سا

كنند مگر بعد از مرگ ساكن كه از دنيا برود ورثه اش حق سكنى  بيرون

گفته باشد تا چند كه تو زنده اى و بعد از تو  ندارند مگر آن كه در عقد

صورت ورثه ساكن مى توانند در  اعقاب تو در اينجا سكونت كنند در اين

د و همه اول هيچ نسلى و عقبى باقى نمان آن جا بمانند، وقتى از ساكن

 .منتقل مى شود منقرض شدند آن وقت خانه به ورثه مالك

آيا مقتضاى اين عقود سه گانه تمليك سكنى است ، به اين معنا  - 8مساءله 

برگشت اين تمليك تنها به تمليك خصوص منفعت باشد و در نتيجه  كه

اطالع عقد بتواند به هر نحوى كه دلش خواست از  ساكن در صورت

، غير هم هر كس كه باشد  اده كند چه خودش چه غيرشمنفعت آن استف

مدت عمر  هرچند اجنبى و نيز بتواند آن را اجاره يا عاريه بدهد و اگر

مالك بود و ساكن از دنيا رفت ورثه او بتوانند آن را به ارث ببرند يا آن 



چنين اقتضائى ندارد بلكه اقتضايش بيش از اين نيست كه سكناى در  كه

او وى را بيرون نكند بدون اينكه منافع را ملك او كرده  اشد وخانه داشته ب

گانه همين مقدار باشد در صورتى كه در  باشد، اگر مقتضاى اين عقود سه

ساكن اين مقدار جائز است كه  عقد قيدى و توضيحى نيامده باشد براى

ميهمانانش در  خودش و اهلش و فرزندانش و خادم وخادمه و دايه فرزند و

سكونت كنند، بلكه اگر خانه جاى بستن حيوان را نيز دارد آن جا 

در آن جا جاى دهد و غير اينها كه گفته شد را در آن جا  حيواناتش هم

اين معنا شده باشد ويا مالك راضى  ساكن نكند مگر آن كه در عقد شرط

و اگر ساكن از دنيا  باشد و نيز جائز نيست خانه را اجاره يا عاريه بدهد

 ه اش اين حق را ارث ببرند، و يا آن كه مقتضاى اين عقودبرود ورث

آن طور كه ميزبان طعامش را براى ميهمان (چيزى نظير اباحه است 

اين باشد الزمه اش مانند احتمال دوم خواهد بود به  كه اگر) مباح مى كند

كه بنابر احتمال دوم ورثه ساكن  جز يك الزمه و آن مسئله ارث بردن بود

احتمال اصال حقى براى ساكن نيست  ارث مى بردند و بنابرايناين حق را 

از اين سه احتمال  بلكه تنها حكم اباحه است وارث نمى رود، بعيد نيست

مال )) :اولى اقرب باشد مخصوصا در جائى كه مالك در سكنا گفته باشد

حال  همچنين در عمرى و رقبى لكن با اين (( تو باشد سكناى اين خانه

 .  از اشكال نيستمسئله خالى

هر متاعى و ملكى كه وقف كردنش صحيح باشد عمرى  - 9مساءله 

است چه ملك صحرا باشد و چه حيوان و چه اثاث يا  كردنش نيز صحيح

عمرى است و بنابراين رقبى نيز در  غير آن و ظاهرا رقبى هم به حكم



سكنا فقط مخصوص  هر چيزى كه وقفش صحيح باشد صحيح است و اما

 . ستمسكن ا

   گفتار در صدقه

نصوص بسيارى در استحباب و تشويق مردم بدادن صدقه وارد شده است 

اوقاتى مخصوص چون جمعه و عرفه و ماه رمضان ، و  مخصوصا در

 : همسايگان و ارحام حتى در خبر آمده نيز بر طوائف مخصوصى چون

 ((قبول نيست از كسى كه رحمى از ارحام او محتاج باشد هيچ صدقه اى))

نقل شده كه فرمود خدائى كه هيچ معبودى جز او ) ص (رسول خدا  و از

يقينا در دو بال را دفع مى كند و از سوختن و غرق  نيست به وسيله صدقه

شدن جلوگيرى مى كند و تا هفتاد نوع  شدن و زير آوار ماندن و از ديوانه

ادن صدقه روز را با د  و نيز در حديث آمده كه اگر-از باليا را برشمرد 

صدقه آغاز  افتتاح كنيد نحوست آن روز را دفع كرده ايد و اگر شب را با

 كنيد نحوست شب را دفع كرده ايد، و نيز آمده كه صدقه شبانه غضب

 و گناه عظيم را محو و حساب را آسان مى سازد و  پروردگار را خاموش 

ى بر  و عمر را طوالنى مى كند و هيچ عمل مال را ثمربخش  صدقه روز

صدقه به مؤ من نيست و نيز آمده كه صدقه در  شيطان سنگين تر از دادن

متعال واقع مى شود قبل از آن كه در دست بنده قرار  دست پروردگار

السالم آمده كه هرگاه صدقه ميداد  گيرد، و از امام على بن الحسين عليه

مى بوسى مى  دست خود را مى بوسيد مى پرسيدند چرا دست خود را

سائل برسد در دست خدا  براى اينكه صدقه قبل از آن كه به دست: مودفر

نقل شده و از رسول  نظير اين مطلب از غير آن جناب نيز.واقع مى شود



 هر احسانى صدقه است چه به فقير: روايت شده كه فرمود) ص (خدا 

صدقه دهيد هرچند كه به نيمه ) تا ميتوانيد(پس .باشد و چه به غير فقير

 و از آتش بپرهيزيد هرچند به تكه خرمائى زيرا خداى  باشدخرمائى

عزوجل همان اندك را تربيت مى كند و رشد مى دهد آن چنان كه دامدار 

اسب خود را تربيت مى كند و اين رشد دادنش تا روز  شما گوساله و كره

به تمام و كمال به صاحبش  قيامت ادامه دارد و تا در آن روز آن را

بزرگتر شده ، و رواياتى  الى كه از كوهى بسيار بزرگ همبرگرداند در ح

 . ديگر كه در اين باب ذكر شده است

در صدقه دادن قصد قربت الزم است و بنابراقوى در آن عقد  - 1مساءله 

مشتمل بر ايجاب و قبول است معتبر نيست بلكه به طور معاطات كافى  كه

ا تحت تسلط و اختيار هر لفظى و عملى كه مال ر است ، و در نتيجه با

دهنده آن بايد قصد تمليك مجانى با  گيرنده قرار دهد محقق مى شود، البته

چه گفته شد معتبر است  نيت قربت را داشته باشد تنها چيزى كه بعد از آن

 .  و اقباض است قبض 

تحويل گرفت براى دهنده آن  بعد از آنكه گيرنده صدقه آن را - 2مساءله 

گيرنده از ارحام   خود برگردد و بنابر اصح هرچند كهجائز نيست بداده

 .دهنده نباشد و با او بيگانه باشد

حالل است همچنان كه براى  صدقه هاشمى براى هاشمى ديگر - 3مساءله 

حالل است يعنى حتى زكات واجب و زكات  غير هاشمى بطور مطلق

حالل تنها در مستحب آن  فطره ، و اما صدقات غير هاشمى براى هاشمى

وى  است و اما صدقه واجب او چه زكات مالى باشد و چه بذلى براى



قبيل مظالم و كفارات و  حالل نيست و اما غير اين دو از واجبات مالى از

 امثال آن ها ظاهر اين است كه نظير صدقات مستحبى است كه غير سيد

ه هاشمى مى تواند به او بدهد هرچند كه نزديكتر به احتياط ندادن و منز

 . چنين اموالى است داشتن آنان از

 اينكه بالغ - 1: در دهنده صدقه چند شرط معتبر است  - 4مساءله 

در نتيجه گيرنده مالك (كودك حتى ده سال صحيح نيست   صدقه پس .باشد

 محجور نبودن چه اينكه حجرش بخاطر - 3عقل و  - 2).آن نمى شود

 . ورشكستگى باشد يا به خاطر سفاهت

در گيرنده صدقه مستحبى فقر و ايمان و حتى اسالم شرط  - 5مساءله 

مى توان به بى نياز هم صدقه داد، و نيز صدقه دادن به كافر  نيست ، پس

جائز است هرچند از ارحام دهنده نباشند، بله  ذمى و مخالف در مذهب

حربى بدهند هرچند كه از ارحام  جائز نيست صدقه را به ناصبى و كافر

 .دهنده باشند

صدقه سرى افضل است ، چون در حديث آمده كه صدقه  - 6مساءله 

غضب پروردگار را خاموش مى سازد و شعله گناه را نيز  پنهانى آتش

آتش را مى نشاند، نيز آمده كه صدقه  خاموش مى كند آن چنان كه آب

اگر اين عمل باعث تهمت  پنهانى هفتاد نوع از بالها را دفع مى كند، بله

بخيل است تاكنون ديده نشده چيزى  رافيان انسان بگويند فالنىشود يعنى اط

خود رفع تهمت كند و  به فقيرى بدهد جائز است آن را علنى بپردازد تا از

گرفتارى يك تهى  نيز اگر باعث شود كه ديگران باو اقتدا كنند و در نتيجه

 دست حل شود علنى دادنش عيب ندارد، و در اين دو صورت پنهان داشتن



ءكيد ندارد، البته اين درباره صدقات مستحبى بود و اما در صدقه واجب تا

است به طور مطلق ، چه پاى تهمت و اقتداء ديگرى  بهتر اظهار آن

 .درميان باشد و يا نباشد

كمك كردن و واسطه شدن در اينكه صدقه اى به بيچاره اى  - 7مساءله 

كه در خطبه روايت شده ) ص (مستحب است چون از رسول خدا  برسد

نيابت از صاحب مال صدقه اى به فقير بدهد نظير  اگر كسى به: اى فرمود

مال را داد حتى اگر واسطه چهل نفر باشد و در دست آنها  اجر صاحب

بساند، همه آن چهل نفر اجر كامل را خواهند  بگردد تا چهلم آن را به فقير

آن چه )) يم فرمودهقرآن كر (( نه اينكه اجر صدقه بين آنها تقسيم)) داشت

كنند و احسان  نزد خدا است ماندنى تر است براى كسانى كه تقوا پيشه

 .(( باشند نمايند و اهل دانش 

خريدن و قبول هبه كردن از فقير آن چه را كه او به صدقه  - 8مساءله 

است و به دست آوردن آن به هر طريق ديگر شديدا مكروه است ،  گرفته

توى به حرمت اين عمل داده اند، بله اگر فقيرى از ف بلكه بعضى از فقهاء

 .بارث به وارثش برسد اشكال ندارد دنيا برود و صدقاتى كه گرفته

دست رد به سينه سائل زدن و او را محروم برگرداندن  - 9مساءله 

كه به احتمال قوى بى نياز باشد، بلكه بهتر آن است  كراهت دارد هرچند

 .  اندكچيزى به او داده شود هرچند

سؤ ال و دريوزگى بدون احتياج كراهت شديد دارد، در  - 10مساءله 

قائل به  نيز چنين است ، بلكه بعضى در صورت اول صورت حاجت

 حرمت شده اند، چون در حديث از آن نهى شده است ، در خبر آمده



سه روزش را دارد و در عين حال از مردم سؤ ال مى  كسى كه قوت))

حالى كه گوشتى بر صورتش  ا را ديدار مى كند دركند روز قيامت خد

 . نيست
 
 
 

  كتاب وصيت

: وصيت عبارت است از سفارش براى بعد از مرگ و اين سه قسم است 

 ديگرى وصيت عهدى وسوم تفكيكى ، اما وصيت تمليكى يكى تمليكى و

بعد از مردنم فالن چيز و يا فالن مبلغ را به زيد )) :مثل اينكه بگويد

به اين است آن موردى كه وصيت كند زيد را بر فالن  كه ملحق ((بدهيد

بدهيد، و اما وصيت عهدى اين  حق من مسلط كنيد و آن حق را به زيد

يعنى غسل  است كه مثال وصيت كند به اينكه مرا بعد از مردنم تجهيز كنيد

و كفن و دفنم را انجام دهيد و يا برايم حجى يا نمازى يا عبادت ديگرى 

ينها استيجار نمائيد، و اما تفكيكى اين است كه چيزى را كه در قيد ا نظير

مثال وصيت كن كه بعد از من فالن برده مرا آزاد  ملكيت او است آزاد كند

 .كنيد

همينكه امارات و عالمات مرگ انسانى ظاهر شود بر او  - 1مساءله 

ئى كليه اموالى كه از خلق در دست او است و امانتها واجب مى شود كه

برگرداند، و آن چه از خالق به عهده اوست  كه پيش او است به صاحبانش

شده قضاء نمايد، و اگر كفاره  اداء كند، اگر نمازى از او يا روزه اى فوت

است آن چه  اى و چيز ديگرى نظير آن بدهكار شده بپردازد و نيز واجب



و اگر از خلق بر ذمه او آمده از قبيل قرض مدت دار آن را بپردازد، 

برايش ممكن نشد و خودش نتوانست برساند واجب است وصيت  رساندن

اموال مردم را به دستشان برساند و شاهد هم بگيرد  كند به اينكه وصى او

خبر ندارند و نيزوصى كند به اينكه  خصوصا آن اموالى كه ورثه از آن

ها و باشد نظير دين  حقوق مالى كه به ذمه او آمده را بپردازد، چه خلقى

زكات و  ضمانتها و ديه ها و ارش جنايتها و يا خالقى نباشد نظير خمس و

كفارات ، بلكه بر او واجب است وصيت كند به اين كه براى انجام آن چه 

بدنى و نيابت بردار از او فوت شده كسى را نائب واجيز بگيرند تا  واجب

ر كسى واجب فوت شده اش را قضاء كند، البته اين ب او نماز و روزه هاى

باشد وگرنه بر پسر بزرگش قضاء آنها واجب  است كه پسر بزرگى نداشته

بزرگش اهليت اين كار را ندارد يا به  است بلكه در صورتى هم كه پسر

ندارد كه فرزندش  خاطر اينكه عبادت از او صحيح نيست و يا اطمينان

ست بايد عمل او صحيح ني واجب او را انجام دهد و يا راءيش اين است كه

 .وصيت كند

اگر اموالى يا حقوقى و واجباتى از مردم نزد او است لكن علم  - 2مساءله 

دارد به اينكه جانشينانش آنها را به صاحبانش مى رسانند و  و اطمينان

ديگر واجب نيست خودش برساند و يا  حقوق و واجبات را اداء مى كنند

 .چنين كند وصيت كند هرچند كه باحتياط نزديكتر آن است كه

در وصيت هر عبارتى به هر زبان كه داللت بر منظور او  - 3مساءله 

است و لفظ خاصى در آن معتبر نيست ، بنابراين در وصيت  كند كافى

و  ((من براى فالنى وصيت مى كنم بفالن چيز)) :تمليكى كافى است بگويد



يا برسانيد يا فالن مبلغ را بدهيد و  بعد از مرگ من فالن چيز)) :يا بگويد

از مرگ من مال فالنى  فالن چيز بعد)) :و يا بگويد (( به فالن شخص

فالن كار  بعد از مرگم)) :و امثال اينها و در وصيت عهدى بگويد (( است

، و ظاهرا نوشتن وصيت كافى ((را انجام دهيد و يا چنين و چنان كنيد

در صورتى هم كه قدرت بر گفتن داشته باشد، خصوصا  است حتى در

ورثه بدانند كه اين نوشته را به قصدوصيت  وصيت عهدى به شرطى كه

مقصود باشد بنابراين وجود  نوشته است و عبارت آن ظاهر الداللة بر

شرطى كه از  نوشته اى از موصى به خط و امضاء و مهر خودش به

قرائن احوال معلوم شود كه آن را به عنوان وصيت نوشته كافى است و 

ست آن را عملى سازد، بلكه اكتفاء به اشاره اى كه معنا وصى كافى ا بر

قدرت بر گفتن و نوشتن نيز خالى از قوت نيست هرچند  را بفهماند حتى با

 .در حال اختيار آن را بنويسد كه نزديكتر به احتياط آن است كه

 (( وصيت كننده)) يكى موصى: وصيت تمليكى سه ركن دارد - 4مساءله 

نى كسى كه صاحب وصيت چيزى برايش در نظر يع)) موصى له و دوم

يعنى آن چيزى كه )) و موصى به.((مرگش به او بدهند گرفته كه بعد از

يكى : و وصيت عهدى دو ركن دارد (( نظرگرفته براى موصى له در

ساده تر يكى وصيت كننده و  موصى و دوم موصى به و به عبارت

براى انجام  ين راديگرى سفارشات او، بله اگر صاحب وصيت شخصى مع

سفارشاتش در نظر گرفته اركان وصيت او نيز سه چيز مى شود كه 

آن موصى اليه يعنى آن كسى است كه بايد سفارشات او را عملى  سومى

 .نيز گفته مى شود سازد كه به او وصى



قبول نيست  اشكالى نيست در اينكه در وصيت عهدى احتياج به - 5مساءله 

قبول او شرط  را براى انجام سفارشاتش نام برده، بله اگر شخصى معينى 

نيست لكن قبول او در مسئول شدنش شرط است نه در صحت وصيت ، و 

وصيت تمليكى اگر تمليك براى نوع باشد نظير وصيت براى فقراء  اما در

جا نيز قبول موصى له شرط نيست ، و اما اگر تمليك به  يا سادات در آن

بول آن شخص معتبر است لكن ظاهر اين ق شخص باشد مشهور گفته اند

قبيل  قبول او در صحت وصيت و ترتب آثار و احكام آن از است كه

مال بشود  حرمت تبديل معتبر نيست لكن اگر آن شخص بخواهد مالك آن

مال  قبول وصيت الزم است وچنان نيست كه به صرف وصيت صاحب

ى توان گفت كه مال او خود به خود قهرا در ملك موصى له درآيد، پس م

خودش قبول نمى خواهد و از ايقاعات است ولى در  وصيت در اعتبار

سبب است و جزء ديگر سبب  سببيتش جهت مالك شدن موصى له جزء

 . قبول او است

در قبول وصيت هر آن چه رضايت موصى را افاده كند چه  - 6مساءله 

به را به چه عمل كافى است ، قبول عملى مثل اينكه موصى  لفظ باشد و

 .تحويل بگيرد و در آن تصرف كند قصد

در قبول فرقى نيست بين اينكه در حيات صاحب وصيت باشد  - 7مساءله 

آن همچنانكه در دومى فرقى نيست بين اينكه بعد از مرگ  يا بعد از

 . قبول كند و يا بعد از گذشتن مدتى موصى بالفاصله

قبول و بعضى را  رااگر موصى له بعضى از مقدار وصيت  - 8مساءله 

قبول كرده صحيح و در  رد كند بنا بر اقوى وصيت در آن مقدار كه او



المجموع  مابقى باطل است مگر آن كه موصى وصيت به مجموع من حيث

يعنى گفته باشد كه اگر فالنى همه آن چه را كه من باو داده )) كرده باشد

بول و بعضى را ق قبول كرد به او بدهيد و اما اگر خواست بعضى را ام

 ((.رد كند چيزى به او ندهيد

اگر موصى له در زندگى صاحب وصيت از دنيا برود و يا  - 9مساءله 

او و قبل از آن كه نسبت به قبول يا رد وصيت او اظهار  بعد از مرگ

قائم مقام او در قبول يا رد آن است كه  نظرى كرده باشد بميرد ورثه او

موصى به مى شوند همچنانكه اگر صاحب قبول كنند مالك  اگر وصيت را

گشت و مورث ايشان آن را قبول مى كرد  وصيت از وصيت خود بر نمى

 .مالك مى شد

قبول يا  در مسئله قبلى گفتيم وارث قائم مقام مورث خود در - 10مساءله 

رد وصيت است ، و ظاهر اين است كه وارث مالك موصى به را از خود 

منتقل مى شود  تقيما از ملك موصى به آنانتلقى مى كند يعنى مس موصى

منتقل و سپس از او به وارثان  نه اينكه اول به موصى له يعنى مورث آنان

باشند طبق  او منتقل مى شود هرچند كه تقسيم آن در بين ورثه اگر متعدد

به  تقسيم ارث مى باشد و بنابراين ديگر ديونى كه موصى له داشته ربطى

 از آن پرداخت نمى شود و همچنين اگر موصى له اين موصى به ندارد و

 .خود مخارجى معين كرده از آن پرداخت نمى گردد هم در وصيت

قبول و  اگر در صورت تعدد ورثه بعضى ها وصيت را - 11مساءله 

بعضى ديگر رد كردند وصيت نسبت به سهم اولى ها صحيح و نسبت به 

 .ها باطل مى شود سهم دومى



عاقل و مختار و  كه بالغ و: حب وصيت معتبر است در صا - 12مساءله 

 رشيد باشد، بنابراين وصيت از كودك صحيح نيست بله اقوى آن است كه

قبيل  اگر به ده سال رسيده باشد و وصيتش در امور خير و معروف از

ساختن مسجد و پل و امثال آن باشد صحيح است ، و نيز وصيت از 

جنونش صحيح نيست و همچنين از باشد در دور  مجنون هرچند ادوارى

شده و كسى كه به حكم  مست و كسى هم كه به اكراه وادار به وصيت

شده  حاكم محجور شده وصيتش در آن مالى كه از تصرف در آن مجور

 . صحيح نيست

در موصى عالوه بر شرائطى كه گذشت معتبر است اينكه  - 13مساءله 

مدا زخمى بر خود وارد نكرده باشد پس اگر كسى عالما و عا خودكشى

خود را از بلندى پرت كند و يا هر كار ديگرى  آورد و يا سمى بنوشد و يا

منجر مى شود وصيت او نسبت  كه يقين دارد و يا مظنه دارد كه هالكتش

خطا صورت   صحيح نيست ، و اما اگر آن چه را كه گفتيم به به اموالش 

طر بيشتر و قوى تر باشد احتمال خ گرفته باشد و يا احتمال سالمتش از

نافذ است ، و اگر قبل از  لكن سرانجام به مرگ او انجاميده باشد وصيتش

كارى كند  وارد آوردن جنايت به خود وصيت كرده و سپس درباره خودش

حال وصيت  كه به مرگش منجر شود وصيتش باطل نيست هرچند كه در

 .تصميم بر خودكشى داشته باشد

باطل نمى  اطر بيهوشى و يا ديوانگى موصىوصيت به خ - 14مساءله 

 .شود هرچند كه تا هنگام مرگش ادامه يابد

در موصى له معتبر است كه در حين وصيت موجود باشد،  - 15مساءله 



كردن به نفع مرده يا جنينى كه در شكم مادر پديد خواهد آمد   وصيت پس 

حال  كه درفالنى صحيح نيست ، ولى براى كودك  و براى فرزندان آينده

  وصيت در شكم مادر است صحيح است به شرطى كه يقين به وجودش 

روح در آن دميده نشده باشد و به شرطى كه زنده به دنيا بيايد  باشد هرچند

جدا شود آن وصيت باطل است و مال مورد  پس اگر مرده از مادر

 . وصيت ارث بازماندگان موصى است

 كافر در نمى آيد مانند قرآن وصيت چيزى كه در ملكيت - 16مساءله 

كافر ذمى و همچنين مرتد ملى صحيح نيست و غير آن صحيح  كريم براى

كافر حربى و مرتد فطرى صحيح نباشد  است ، و اما اينكه وصيت براى

 . تاءمل است محل

مال  كه يا: در مال موصى به در وصيت تمليكى معتبر است  - 17مساءله 

ز قبيل حق تحجير و حق اختصاص و در باشد و يا حق قابل انتقال ا

بمال فرقى نيست بين اينكه عين باشد و يا دين در ذمه غير و يا  وصيت

نيست بين اينكه در حال وصيت موجود باشد  منفعت ، و در عين هم فرقى

وصيت كردن براى كسى به  و يا بعد از مدتى كوتاه موجود شود بنابراين

درخت و نخل  وه اى كه به زودى برحملى كه در شكم حيوان است و يا مي

 . پيدا مى شود صحيح است

حالل  عين مالى كه به آن وصيت مى شود بايد داراى منفعت - 18مساءله 

و مقصود باشدتا شرع آن را مال بداند، بنابراين وصيت كردن به شراب و 

امثال  آالت لهو و قمار و نيز وصيت به حشرات و سگ وحشى و خوك و

چون طائفه اول شرعا ماليت ندارد و گروه دوم عرفا )) آن صحيح نيست



 و اما آب انگورى كه براى سركه گرفته شده وصيت به آن ((ماليت ندارد

 اشكال ندارد، و نيز اگر مورد وصيت منفعت است معتبر است منفعتى

حالل و مقصود نباشد پس وصيت به منفعت كنيز آوازه خوان و منفعت 

هرچند كه آالت )) و امثال آن صحيح نيست مونآالت لهو و نيز منفعت مي

قابل انتفاع است ولى مقصود از خريد  لهو جهت سوزاندن و تهيه آتش غذا

 .(( و فروش آنها سوزاندن نيست

وصيت به مال غير صحيح نيست در صورتى كه براى  - 19مساءله 

كند، به اينكه وصيت كند بعد از من خانه فالنى را به   وصيت خودش 

طرف مالكش و براى او وصيت كند و   بدهيد و اما اينكه از  شخص فالن

اش را بدهيد به فالن  بعد از آنكه فالن شخص از دنيا رفت خانه: بگويد

اجازه مالك  كس بعيد نيست صحيح باشد، منتهى نافذ بودن آن موقوف به

 . آن است

اينكه آن عملى كه بآن : در وصيت عهدى معتبر است  - 20مساءله 

جائز باشد و مورد غرض عقالئى نيز بوده باشد پس  يت مى كند عملىوص

فالن مبلغ از مال مرا براى فالن ستمكار و  وصيت كردن باينكه بعد از من

كليسا و يا استنساخ هر  يا هر ستمكار و هر قاطع طريق و يا تعمير هر

باطل ، و همچنين  كتاب ضاللت و امثال اينها خرج كنيد وصيتى است

مال مرا صرف فالن كار  كردن به اين كه بعد از من فالن مبلغ ازوصيت 

 .لغو بيهوده كنيد

اگر وصيت كند به عملى كه به اجتهاد خود او و يا بفتواى  - 21مساءله 

 جائز است ولى به اجتهاد وصى يا به فتواى مجتهد او جائز نيست  مقلدش



انتقال دهيد و  يگرجنازه مرا بعد از دفن به جاى د: مثل اينكه وصيت كند

اين عمل از نظر وصى حرام باشد جائز نيست آن را عملى كند و اگر 

 .شد حكمش نيز عكس مى شود عكس اين

كه ولى )) اگر با داشتن ولى وصيت كند به اينكه فالن شخص - 22مساءله 

مرا تجهيز كند يعنى غسل دهد و نماز بر جنازه ام بخواند در  (( نيست او

تقدم داشتن غير ولى بر ولى و عدم نفوذ آن دو   حتىنفوذ وصيت او و

و وصى اين احتياط را ترك نكند به اينكه : قول است  وجه است بلكه دو

و ولى هم اين احتياط را ترك نكند كه  از ولى براى غير ولى اجازه بگيرد

 .اجازه را به غير ولى بدهد

 است كه در نفوذ وصيت به طور اجمال اين شرط معتبر - 23مساءله 

سوم اموال او نباشد، و تفصيل آن اينكه وصيت اگر درباره  زيادتر از يك

قبيل اداء ديون و پرداخت حقوق چون خمس و زكات و  واجب مالى از

اصل مال بردارند هرمقدار كه بوده  مظالم و كفارات باشد بايد آن را از

نكرده باشد اموال او را فراگرفته حتى اگر وصيتى هم  باشد هرچند كه تمام

اصل مالش برداشته شود، و ملحق به اين وصيت است  بايد اين واجبات از

آميخته با بدنى ظير حج هرچند كه حج او  وصيتى كه مربوط باشد به مالى

از اصل مال برداشته مى  به خاطر نذر واجب شده باشد كه بنابر اقوى

ينكه وصيت مثل ا شود، و اما اگر وصيت تمليكى و يا عهدى تبرعى باشد،

و يا  كند بعد از مرگم فقراء را اطعام كنيد و يا نائب الزياره برايم بفرستيد

روضه خوانى كنيد و امثال اينها مخارج آن از ثلث است اگر بيش از 

تنها به مقدار ثلث اموالش نافذ است و زائد بر آن احتياج  مقدار ثلث بشود



 است بدون تفاوت در اينكه ورثه اجازه نداد باطل به اجازه ورثه دارد اگر

حال سالمتى انجام داده باشد و يا در حال بيمارى ، و  وصيت را در

بنابر اقوى به مقدار ثلث اموال  همچنين است وصيت بواجب غير مالى كه

مثل اينكه وصيت كرده باشد برايش نماز و روزه استيجار  او نافذ است

 .مشغول باشد كنند و ذمه او بر اين عبادت

در آن چه گفته شد فرقى نيست بين اينكه وصيت به كسر  - 24له مساء

مال معين  اموالش نظير نصف و ثلث و ربع و امثال آن و يا به مشاعى از

امثال آن و يا بمقدارى از  باشد نظير پولى كه دربانك دارد يا فالن فرش و

به مقدار  مال نظير هزار تومان يا كمتر و يا بيشتر، همان طور كه اگر

ثلث وصيت كرده بود وصيتش نافذ بود اگر به مقدار نصف هم وصيت كند 

بمال  ثلث آن نافذ و در بقيه محتاج به اجازه ورثه است ، و همچنين اگر تا

پول  معينى نظير فالن باغ يا فرش وصيت كرده باشد و يا به مقدار معينى

ال ميت امو نظير هزار دينار كه بايد آن بستان قيمت شود و با قيمت همه

اموال نبود نافذ است و گرنه  مقايسه شود اگر زيادتر از يك سوم همه

 . مقدار بيش از ثلث محتاج به اجازه وارث است

اگر ورثه بعد از مرگ مورث خود وصيت زائد بر ثلث او  - 25مساءله 

قبل  كنند و اجازه دهند آن وصيت بالاشكال نافذ است ، هرچند كه را تنفيذ

 را رد كرده باشند، و اما اگر بعد از مرگ او آن رارد از مرگ مورث آن

قول است  سابق آنان نافذ و رد بعدى بى اثر است يا نه ؟دو كنند آيا اجازه

 . كه قول او اقوى است

اگر ورثه مقدارى از زائد بر ثلث را اجاره دهند نه همه آن  - 26مساءله 



 .  استمقدار نافذ است و وصيت نسبت به بقيه باطل را بهمان

اگر بعضى از ورثه مازاد بر ثلث را اجاره دهند و بعضى  - 27مساءله 

 كنند وصيت نسبت به اجازه دهندگان نافذ و نسبت به ديگران ديگر رد

باطل است ، بنابراين اگر صاحب وصيت يك پسر و يك دختر داشته باشد 

سيم باينكه نصف مال را به زيد بدهند مال او هيجده قسمت تق و وصيت كند

شش سهم كه ثلث همه اموال او است نافذ و  مى شود و وصيت پدر تاحد

احتياج به اجازه پسر و دختر او  نسبت به زائد بر ثلث كه سه سهم است

وصيت نسبت به  دارد اگر پسر امضاء كند و دختر رد كند از آن سه سهم

عمل به وصيت پدر   صحيح است و در نتيجه هشت سهم در دو سهمش 

باطل است و اگر دختر امضاء  شود و نسبت به يك سهم دخترخرج مى 

نتيجه هفت  كند و پسر رد كند وصيت او نسبت به يك سهم نافذ است و در

 . باطل است سهم خرج وصيت مى شود و نسبت به دو سهم پسر

اگر عين مال معينى مثال صد دينار را وصيت كرده باشد  - 28مساءله 

اموال او   يا آن صد دينار چه نسبتى با كلببينند آن عين حساب مى كنند

اموال  دارد، و اين مقايسه بايد با اموال در حال مرگ او صورت بگيرد نه

او در حال وصيت كردنش ، بنابراين اگر بعين مالى وصيت كرده كه 

با نصف همه اموال او در تاريخ وصيت او است لكن به  قيمت آن برابر

برابر با ثلث همه اموال او شد وصيت مال در حال مرگ او  علتى همان

مال نافذ است ، و اما اگر عكس اين بود وصيت نسبت به  او نسبت به آن

آن باطل است ، و هيچ اشكالى در اين  مقدار ثلث نافذ و نسبت به بيشتر

مشكل در جائى است كه به كسرى مشاع از قبيل نصف و  نيست ، منتهى



ثلث مال من بعد از مرگم )) : بگويدمثل اينكه ثلث و ربع وصى كرده باشد

اموال ديگرى به دستش آيد، در  آن گاه بعد از وصيت (( براى زيد است

شامل اموال به دست آمده نيز مى شود يا نه  اينگونه موارد آيا وصيت

به دست آيد، ظاهرا مراد  ؟مخصوصا اموالى كه هيچ انتظار نمى رفت

حال آن مالى است كه  گرفتن شاهدبا در نظر  (( ثلث مالم)) بمال در جمله

 اگر وصيت نمى كرد همه اش به وارث مى رسيد و آن عبارت است از

اموالى كه در حين وفات داشته ، بله اگر قرينه اى در بين باشد كه داللت 

 اينكه مقصودش اموال موجود در حال وصيت بوده ثلث را از آن كند بر

 . نشاموال حساب مى كنند نه اموال در حال مرد

قول  اجاره وارث وقتى جنبه امضاء و تنفيذ دارد كه تواءم با - 29مساءله 

و يا عملى كه دال بر رضايت باشد صورت گيرد و صرف رضايت 

 . نيست باطنى كافى

 . در اجازه ورثه فوريت شرط نيست - 30مساءله 

مثل اينكه قاتلى او  اموالى كه با مرگ ميت به دست مى آيد - 31مساءله 

آمدهائى كه  كشته باشد كه با مرگش خون بها بدهكار مى شود و نيز دررا 

حال  خود مورث در حال حياتش سبب آن را فراهم كرده باشد مثال در

حيات تور ماهى گيرى را به دريا انداخته و سپس از دنيا رفته باشد و بعد 

 ماهيها ازتور بيرون آيد همه جزء تركه او حساب مى شود و  مرگش  از

او از آنها نيز برداشته مى شود بله اين مسئله در  ض ميت و وصاياىقر

 . محل تاءمل است بعضى از صور

صاحب وصيت ميتواند ثلث مالش را در يك عين مخصوصى  - 32مساءله 



اموال خود معين كند و نيز مى تواند تعيين آن را به وصى خود واگذار  از

وان ثلث جدا كند متعين مى كند آن چه وصى او به عن نمايد كه اگر چنين

مطلق بگويد ثلث مال من براى فالن ،  شود، و اما اگر معين نكند و بطور

اموال مى شود به طور اشاعه و به  آن شخص با ورثه شريك در همه

ثلث از دو ثلث بايد  نسبت يك ثلث و دو ثلث و دراين صورت جدا ساختن

 . همه شركتهابا رضايت همه شركاء صورت بگيرد مانند افراز در

اصل مال  ثلث مال را وقتى حساب مى كنند كه آن چه بايد از - 33مساءله 

برداشته شود برداشته شده باشد يعنى دين ميت و واجبات مالى او را جدا 

 .باشند اگر چيزى باقيمانده باشد ثلث آن را براى ميت منظور كنند كرده

ضادى با يكديگر اگر وصيتهاى متعددى كرده باشد كه ت - 34مساءله 

باشند و همه از يك نوع باشند اگر همه آنها واجب مالى باشد همه  نداشته

اصل تركه نافذ است و اگر همه آنها واجب بدنى يا تبرعى باشد همه  از

مى شود اگر ثلث وافى به همه آن وصايا بود و يا اگر  اش از ثلث حساب

ا عمل مى شود، و را اجازه كرد بهمه وصاي نيست وارث زيادتر از ثلث

ترتيب و تقدم و تاءخر در  اگر اجازه ندادند در صورتى كه بين وصايا

واجبات )) :مثل اين كه بگويد ذكر نباشد بلكه همه روى هم ذكر شده باشد

سال نماز و روزه  بيست)) :و يا بگويد ((بدنى بيست سال مرا قضاء كنيد

 و خالد هر يك صدبزيد و عمرو )) :و يا بگويد ((هاى مرا قضاء كنيد

به منزله يك وصيت است و كمبود آن به همه آنان به نسبت  ((دينار بدهيد

مثال اگر وصيت كرده باشد به مقدارى روزه و مقدارى  وارد مى شود،

اموال او وافى به همه روزه ها و نمازهائى كه معين كرده  نماز و ثلث



مقدار نمازى كه برابر اجرت روزه باشد از  نيست و فرضا اجرت نماز دو

نقصى كه بر روزه اش وارد  وصيت كرده دو برابر كم مى شود نسبت به

اموال او هيجده سهم است سه سهمش يعنى عدد  مى آيد، فرضا اگر همه

روزه استيجار كنند لكن  شش ثلث او است كه وصيت كرده با آن نماز و

سه  اجرت نمازى كه خواسته شش و اجرت روزه اش سه است ورثه هم

سهم زائد را امضاءنكرده اين سه سهم كمبود به نسبت بين عدد شش و سه 

شود از اجرت نماز دو سهم و از اجرت روزه يك سهم كم مى  تقسيم مى

ثلث چهار سهم صرف استيجار نماز و دو سهم  شود در نتيجه از شش سهم

در وصيتهاى تبرعى او  صرف استيجار روزه مى شود عين اين مطلب

ترتيب و تقدم  د، اين در صورتى بود كه بين موارد وصيتجريان مى ياب

مرتبه اول  و تاءخرى نبوده باشد، و اما اگر ترتيب باشد يعنى گفته باشد در

فالن كار را انجام دهند و اگر آن كار باتمام رسيد در رتبه دوم آن ديگرى 

و اگر از آن هم فارغ شدند در مرحله سوم آن ديگرى را و همچنين و  را

بيش از ثلث اموال او است و ورثه مازاد بر ثلث  ينه مجموع اين موادهز

اول او را انجام دهند و بعد از آن اگر چيزى  را امضاء نكرد بايد وصيت

ماند سومى را، هرجا كه ثلث  باقى ماند دومى را اگر باز هم چيزى باقى

 .تمام شد مواد باقيمانده زمين مى ماند

كرده كه از نظر نوع مختلفند، مثال يكى از اگر چند وصيت  - 35مساءله 

مالى است گفته فالن مقدار خمس و فالن مبلغ زكات بدهند،  وصيتهايش

گفته فالن مقدار نماز برايش بخوانند و فالن  وصيت ديگرش بدنى است و

گفته فالن مبلغ خرج اطعام  مقدار روزه ، و وصيت ديگرش تبرعى است



بردارند از اصل  ه باشد هرينه هر يك از كجابفقراء كنند در اينجا اگر نگفت

اصل بر مى دارند اگر  مال و يا از ثلث آن نخست واجبات مالى او را از

تقسيم  چيزى باقى ماند آن را سه قسمت مى كنند دو قسمت را بين ورثه

مى كنند و يك قسمت را صرف وصاياى بدنى و تبرعى ميت مى نمايند 

يا اگر نبود ورثه دو ثلث از سهم خودش به همه وصايا بود و  اگر وافى

همه موادش نافذ است ، و اما اگر وافى نبود ورثه  پرداخت كه وصيت در

اول واجب بدنى او را بدهند و كمبود را به  هم كمبود را جبران نكرد بايد

باشد هزينه هر يك را از  وصيت تبرعى او وارد آورند، و اما اگر گفته

اول واجبات مالى و بدنى او را بدهند اگر  ايدثلث بردارند بنابر اقوى ب

عمل كنند، و در واجبات هيچ يك  چيزى ماند به وصيتهاى تبرعى او نيز

ترتيب وصيت كرده  بر ديگرى تقدم ندارد بلكه ظاهر اين است كه به طور

پس اگر  باشد اول آن كه مقدم ذكر شده را مقدم مى دارند تا ثلث تمام شود،

اصل مال بر مى دارند و اگر   باقيماند آن را ازچيزى از واجب مالى

شود و اما  چيزى از واجب بدنى باقى ماند وصيت در آن مقدار لغو مى

اگر ترتيبى قرار نداده ثلث بر آنها تقسيم مى شود و كمبود واجب مالى را 

 .اصل بر مى دارند ولى كمبود واجب بدنى را بر نمى دارند از

 متضادى وصيت كند به اين معنا كه وصيت اگر به وصاياى - 36مساءله 

با متقدمش منافات داشته باشد مثل اين كه وصيت كند فالن  متاءخر او

سپس همانرا وصيت كند براى عمرو و يا  قطعه قالى را بدهيد به زيد و

اش را وصيت كند  يك سوم خانه را وصيت كند براى زيد و سپس همه

ل شمرده مى شود و بايد تنها او براى عمرو، وصيت دوم عدول از وصيت



عمل شود، و اما اگر عكس صورت قبلى باشد يعنى در  به وصيت دوم

خانه را بدهيد به زيد و در وصيت  وصيت اولش گفته باشد مثال فالن

ظاهر اين است كه  دومش گفته باشد نصف آن خانه را بدهيد به عمرو

ر نتيجه دومى عدول از اولى است نسبت به نصف خانه نه همه آن د

 .خانه را به زيد مى دهند و نصفش را به عمرو نصف

متعلق وصيت اگر كسر مشاعى از تركه باشد نظير ثلث يا  - 37مساءله 

موصى له آن را بعد از قبول مرگ موصى مالك مى شود و از همه  ربع

گذاشته آن كسر را مالك است ، از خانه ثلث را و از  اموالى كه ميت بجا

اولين لحظه بعد از مرگ موصى به  را و همچنين از هماناثاث خانه ثلث 

به وصيت تمليكى بود، و  اين نسبت با بقيه ورثه شريك مى شود اين راجع

او را  اما در وصيت عهدى كه مثال وصيت مى كند ثلث و يا ربع تركه

صرف عبادات و زيارات كنند موصى به باقى بر حكم ملك او است و او 

به ارث مالك مى شوند او با ايشان در آن نسبت كه ورثه  در لحظه اى

اموالش يك سوم يا يك چهارم سهم او و بقيه  شريك است پس از هر تكه از

موصى به را از اموال جدا  سهم ورثه او است و اين شركت مادام كه

متصل يا  نكرده اند همچنان باقى است ، در نتيجه اگر نماء و عوائدى

د ميت هم به سهم خود در آن شريك است منفصل در آن اموال پيدا شو

 كه قسمت نكرده سهم ميت را جدانكرده اند اگر تلفى در آن همچنانكه مادام

اموال پيدا شود هم ورثه در آن شريكند و هم ميت و اما اگر موصى به 

جنس معينى برابر ثلث يا كمتر از آن باشد و آن جنس  مشاع نباشد بلكه

مختص به ميت است و ورثه حق  اشدتلف شود ويا عوائدى داشته ب



در صورتى  اعتراض ندارند و احتياجى هم به اجازه آنان نيست ، لكن تنها

ملكيت موصى له و يا ميت در همه موصى به مستقر مى شود كه دو 

وصيت به وارث رسيده باشد بنابراين اگر ميت دو برابر وصيتش  برابر

 براى خوديا براى موصى دارد ملكيت تمام آن چه كه مالى در دست ورثه

مستقر مى شود يعنى موصى له يا  له معين كرده براى او يا موصى له

مال بكند، و اما اگر آن دو برابر در  وصى مى تواند انحاء تصرف در آن

وصى نسبت به آن  دست ورثه نباشد مثال غائب باشد ملكيت موصى له يا

دست  ن دو برابر بهچه به عنوان ثلث معين شده متوقف بر اين است كه آ

ورثه برسد بله موصى له يا وصى حق دارند دريك سوم تصرف هرچند 

مثل فروختن و بخشيدن ناقل داشته باشند بلكه موصى له يا وصى حق  به

بخواهند تا حاضر شده يك سوم مالى كه جهت ثلث منظور  دارند از ورثه

ند كه يا وصى در آن تصرف كند هر چ شده را معين كنند تا موصى له

هيچ وجه تصرف كنند سپس  ورثه نميتوانند در دو سوم باقيمانده از ثلث به

نرسيد ورثه در  اگر آن دو ثلث غايب به دست ورثه رسيد كه هيچ و اگر

 همين مال تعيين شده براى ثلث شريك موصى له يا وصى مى شوند دو

 . ثلث ورثه مى برد و يك ثلث موصى له يا وصى

صى جائز است شخصى را معين كند تا او براى مو - 38مساءله 

ببندد كه اگر چنين كند آن شخص در عمل به وصاياى  وصيتهايش را بكار

مى گويند و هم موصى اليه و در او  وى متعين مى شود و او را هم وصى

عاقل و مسلمان باشد پس كودك و مجنون و  اينكه بالغ و: معتبر است 

نيست ، هرچند كه آن  لمان جائزكافر را وصى خود قرار دادن براى مس



عدالت  كافر خويشاوند موصى و كافر ذمى باشد، و در اينكه آيا در وصى

احتمال است كه دومى بعيد  شرط است و يا آنكه وثوق كفايت مى كند؟دو

 . نيست لكن اولى باحتياط نزديكتر است

اينكه گفتيم وصى شدن صغير صحيح نيست در صورتى  - 39مساءله 

غير به تنهائى مستقل در عمل به وصيت باشد، و اما اگر با ص است كه

باشد اشكال ندارد و فرد كامل و بالغ تا زمان بلوغ  فرد بالغى ضميمه

مستقل است همين كه صغير بالغ شد از  صغير در تنفيذ وصاياى موصى

اعتراض در آن  حين بلوغش در كار آن ديگرى شركت مى كند ولى حق

 امضاء كرده بود ندارد مگر آن اقدام و امضائى كهچه كه فرد كامل قبال 

برخالف وصيت ميت بوده باشد كه وى مى تواند آن را بطبق وصيت 

صغير قبل از بلوغش بميرد و يا بحال جنون يا سفاهت و  برگرداند، و اگر

عمل به وصيت  عقل بحد بلوغ برسد فرد كامل مى تواند به تنهائى فساد

 .كند

وصى شود آيا   از مرگ موصى جنون عارض براگر بعد - 40مساءله 

باطل مى شود يا نه ؟احتمال دوم خالى از وجه نيست هرچند كه  وصايت

اين ثمره را دارد كه اگر افاقه پيدا كند مى تواند   نافذ نيست لكن تصرفاتش 

عمل كند، و نزديكتر به احتياط آن است كه حاكم مجددا او را  به وصيت

جنون به بنحوى باشد كه اميد بهبودى در  ه اگربه وصايت نصب كند، بل

 .باطل مى شود آن نباشد ظاهرا وصايت

احتياط واجب آن است كه پسر وصيت پدرش را رد نكند  - 41مساءله 

فرزند پسر قبول وصيت كسى واجب نيست ميتواند تا زمانى  ولى بر غير



 را رد كند به شرطى كه رد خود را به كه صاحب وصيت زنده است آن

احتياط در جائى كه صاحب  وى ابالغ كند هرچند كه بهتر و نزديكتر به

نكند،   ديگرى ندارد كه وصى خود كند اين است كه آن را رد وصيت كس 

قبل بوده بوى ابالغ نكرده تا  پس اگر رد بعد از مرگ موصى باشد و اگر

تواند آن را رد  وى از دنيا رفته باشد وصيت الزم مى شود و ديگر نمى

حال حياتش بوى نگفته  كند حتى در صورتى هم كه صاحب وصى در

اطالع پيدا  باشد كه من تو را وصى خود كرده ام و بعد از مرگ او وصى

 .كرده باشد وصايت بعهده او آمده نمى تواند آن را رد كند

براى موصى جائز است دو نفر و بيشتر را وصى خود كند  - 42مساءله 

مستقل   كرده باشد باينكه هر يك از اوصيائشصورت اگر تصريح ودر اين

مستقل نيستند و يا اگر تصريح  دركارند و يا تصريح كرده باشد كه هيچ يك

يكى از اين  نكرده كالمش هرچند به كمك قرائن حالى و مقامى ظهور در

دو را داشته باشد همان سند متبع است ، و در غير اين صورت هيچ يكى 

 مستقل از ديگرى كار كند نه در همه مواد در تصرفات خود نميتواند

اين هم جائز نيست كه ثلث اموال صاحب  وصيت و نه در بعضى از آنها

مستقل از ديگرى عمل  وصيت را نصف كنند و هر يك در نصفه خود

 كند، چه اينكه موصى اجتماع آن دو در هر كارى را شرط كرده باشد يا

 از كارهاى وصيت اختالف آن كه مطلق گذاشته باشد، و اگر در كارى

پيدا نكردند حاكم آنان را مجبور به اجتماع مى كند و  كردند و وحدت نظر

نفر ديگر براى اعمال وصيت نصب  اگر ممكن نشد بجاى آن دو نفر دو

به خاطر اختالفشان  مى كند، البته اين در صورتى است كه اختالف آنان



نظريه  ن مى كند به اينكهدر اجتهاد و فتوى نباشد و گرنه حاكم الزامشا

 ثالثى پيدا نموده طبق آن عمل كنند مگر آن كه اين الزام باعث شود كه

عمل به وصيت به تعويق افتد و تعطيل شود كه در اين صورت اگر 

دو نفر ديگر به جاى آن دو نصب مى كند و اگر از  امتناع از هر دو باشد

 .مى كندجاى او معين  ناحيه يك نفر است يك نفر ديگر به

اگريكى از دو وصى از دنيا برود و يا جنون بر او عارض  - 43مساءله 

علت ديگرى كه او را از لياقت براى وصايت ساقط كند اگر هر  شود و يا

مستقل از ديگرى نبوده باشد احتياط واجب آن است كه حاكم شخصى  يك

ر دو الزام اين عمل خالى از قوت نيست و اگر ه را ضميمه او كند، بلكه

به اينكه از ناحيه حاكم نصبى  با هم از دنيا بروند احتياج پيدا مى شود

حال آيا الزم است دو نفر را نصب كند و يا مى تواند به  صورت بگيرد

دو وجه  ((صورتى كه يك نفر كافى باشد در)) نصب يك نفر اكتفاء نمايد

دو وجه اول و اقواى آن  كه به احتياط نزديكتر آن دو وجه همان: است 

 . دوم است

جائز است براى موصى اينكه در يك كارى به كسى وصيت  - 44مساءله 

كارى ديگر بشخص ديگر و هيچ يك را در كار ديگرى شركت  كند و در

 .ندهد

بزيد وصيت كردم كه بعد از من وصاياى مرا )) :اگر بگويد - 45مساءله 

حيح است و ص ((دهد، اگر او از دنيا رفت عمرو وصى من باشد انجام

وصى موصى خواهد بود، و همچنين است اگر  عمرو بعد از مرگ زيد

كارهائى را كه توصيه كرده ام انجام  به زيد وصيت كردم كه)) :گفته باشد



يا دست از گناهانش  دهد و اگر در اين بين پسرم به حد بلوغ رسيد و

اين  كه ((برداشت و يا اگر مشغول درس خواندن شد او وصى من باشد

نيز صحيح است و وصايت زيد با حصول شرائط در پسر به پايان مى 

 .رسد

اگر از وصى خيانتى آشكار شد بر حاكم شرع واجب است  - 46مساءله 

عزل كند و شخص ديگر بجاى او نصب كند و يا او را بر وصايتش  او را

را ضميمه او كند، هريك از اين دو كار را كه  باقى بگذارد و امينى

كه او از انجام وصايا   انجام مى دهد، و اگر آشكار شودمصلحت ديد

اما اگر  ناتوان است شخصى را ضميمه او مى كند تا او را يارى نمايد، و

عمل به وصاياى  ناتوانيش به حدى است كه به كلى از تدبير امور و

 موصى عاجز است و اميد برطرف شدن عجز او نمى رود مثال از شدت

داده و خرفت شده ظاهر اين است كه خود به پيرى فكرش را از دست 

منعزل مى شود و احتياج به عزل حاكم ندارد و بر حاكم است كه  خود

 .نصب كند شخصى ديگر به جاى او

اگر وصى در حيات خودش نتواند آن چه باو وصيت شده را  - 47مساءله 

نميتواند كسى را براى عملى كردن وصاياى صاحب وصيت  انجام دهد

طرف صاحب وصيت اذن چنين كارى را   كند مگر آن كه ازوصى خود

 .داشته باشد

وصى امين است يعنى در صورتى كه تعدى و تفريط و  - 48مساءله 

وصيت نكرده چيزى در دست او تلف شود ضامن نيست و در  مخالفت و

 . غير اين صورت ضامن است



ار عمل خاصى و يا به مقد اگر صاحب وصيت وصى را به - 49مساءله 

همان كيفيت  و كيفيتى مخصوص توصيه كرده باشد بايد به همان مقدار و

 تو)) اكتفاء كند واز آن تجاوز ننمايد، و اما اگر به طور مطلق گفته باشد

و نگفته باشد در چه كارى و چگونه اقرب آن است كه اين  (( وصى منى

مگر آن كه عرف و اصطالح خاصى در ميان باشد كه  وصيت لغو است

است كه در اين صورت همان  هماند منظور او وصيت در چه كارىبف

است  عرف متابعت مى شود، همچنانكه در بعضى از طوائف اين طور

وقتى كسى مى گويد وصى من فالنى است همه مى فهمند كه منظورش 

 بدهيهاى او را بپردازد و مطالباتش را از  شخص  اين است كه آن

از ديگران نزد او است به   اى كهاشخاص بگيرد و امانت و سرمايه

چه كه  صاحبانش برگرداند آن گاه ثلث اموالش را حساب كرده در آن

براى او سودمند است هرچند به نظر حاكم خرج كند، مثال برايش نماز و 

استيجار نمايد و حقوق واجب و مظالم و امثال آن را بپردازد، بله  روزه

بر اطفال صغير او نيز مى شود شامل قيوميت  در اين كه اين قسم وصيت

محل تاءمل و اشكال است ، و احتياط آن است كه در امور صغار به  يا نه

خالصه كالم اين است كه اينگونه وصيتهاى مطلق  اذن حاكم دخالت كند و

متعارف است شامل مى شود و همين  و بدون توضيح هر مقدارى را كه

درزمانهاى مختلف و  اينتعارف منظور موصى را معلوم مى كند و بنابر

 .در مكانهاى مختلف اختالف پيدا مى كند

عزل كند و يا  وصى نمى تواند بعد از مرگ موصى خود را - 50مساءله 

 امر وصيت را به ديگرى واگذار نمايد، بله در پاره اى امور متعلق به



وكيل بگيرد  وصيت كه غرض انجام به دست مباشر خاصى نيست ميتواند

امثال وصى متعارف نيست و  ائى كه انجامش به دستمخصوصا كاره

 .يابد موصى هم شرط نكرده باشد كه حتما به دست وصى انجام

مال را  اگر وصى فراموش كند اين را كه موصى گفت فالن - 51مساءله 

در چه راهى مصرف كن اگر مصرفش مردد بين چند نفر محصور باشد 

دازد و اگر مردد باشد بين چند بايد بين آن چند نفر قرعه بين بنابراقوى

مال را بين آن چند جهت تقسيم مى كند، احتمال قرعه در  جهت محصور

احتمال نيز هست كه مخير باشد آن مال را در هر  اينجا نيز هست ، اين

بنابراقرب جائز نيست آن را  يك از آن جهات كه بخواهد مصرف كند لكن

جهات غير  ين اشخاص يادر مطلق خيرات صرف كند، و اما اگر مردد ب

اول كه پاى اشخاص در  محصور و غير محدود باشد جائز است در فرض

 بين است آن را صرف كند در مطلق خيرات و بهتر آن است كه حتى

المقدور خيراتى باشد كه از اطراف شبهه بيرون نباشد، و در فرض دوم 

 شبهه جهات غير محصور است آن را صرف كند در يكى از كه اطراف

 .شبهه بيرون نباشد جهات به شرطى كه از اطراف

اگر شخصى وصيت عهدى كرده و مرده باشد و كسى را به  - 52مساءله 

وصى معين نكرده و يا اگر كرده وصايتش به خاطر جنون يا غير  عنوان

باطل شده باشد حاكم عهده دار امر آن وصيت مى شود كه يا خودش  آن

جام آن معين كند، و اگر حاكمى يا براى ان انجام دهد و يا كسى را

كه مورد وثوق باشد به  منصوبى از طرف حاكم نباشد از مؤ منين كسى

 .آن عمل مى كند



براى موصى جائز است بر كارهاى وصى در انجام وصيت  - 53مساءله 

دهد و اگر معين كند وظيفه او تابع قرارى است كه موصى  ناظرى قرار

ى براى اينكه وثوق پيدا كند به اينكه بعد موص معين كند، گاه مى شود كه

شود ناظر معين مى كند تا مراقب   مو به مو اجرا مى از وى وصايايش 

كارهايش با اطالع ناظر  كار وصى باشد و با وصى قرار مى گذارد كه

دهى ناظر  باشد حتى مى گويد كه اگر كارى را بر خالف دستور من انجام

شود كه قرار دادن ناظر براى اين است حق دارد اعتراض كند، وگاه مى 

موصى به نظريات وصى اطمينان ندارد و برعكس نظريات ناظر او  كه

با وصى قرار مى گذارد كه كارهايش را طبق نظر  را مى پسندد و لذا

هيچ كارى نكند كه در اين صورت  ناظر انجام دهد و بدون صوابديد او

راءى و نظر مستقل مستقل در تصرف است لكن در  هرچند وصى ولى

نافذ است كه موافق نظر  نيست و از كارهايش تنها آن كارى ممضى و

عمل نمايد و به  ناظر باشد، پس اگر استبداد براءى كند و طبق نظريه خود

ناظر رجوع نكند لكن عمل را مطابق دستور موصى انجام دهد ظاهرا 

نيست و وجه اول صحيح و نافذ است ولى بنابر وجه دوم صحيح  بنابر

 .يقين ناظر براى اوصيا همان انگيزه اول باشد شايد غالب و متعارف در

براى پدر با نبودن جد و براى جد پدرى با نبودن پدر جائز  - 54مساءله 

بر صغير قيم معين كند، و با بودن يكى از آن دو حاكم واليت ندارد  است

 .ادر صغيرتواند قيم بر صغير معين كند حتى م و غير آن دو كسى نمى

درقيمى كه بر اطفال صغير گماشته مى شود همه شرايط  - 55مساءله 

مال معتبر است و نزديك تر به احتياط آن است كه عدالت را هم  وصى بر



نيست داشتن امانت و وجود مصلحت كافى  رعايت بكنند هرچند كه بعيد

 .باشد

 قيم اگر صاحب وصيت جهت خاصى را براى قيم معين كند - 56مساءله 

آن جهت تصرفاتى داشته باشد و اختيار ساير جهات صغير  تنها ميتواند در

طرف حاكم است ، مثال اگر او را قيم صغار  به عهده حاكم و منصوب از

مال صغار و آن چه مربوط به مخارج آنان است  خود كند تنها در حفظ

ها مال صغير و اجاره دادن آن و امثال اين كار ديگر واليت بر فروختن

كند ويا بدهكاريهاى او  را ندارد، و همچنين نميتواند صغير را اجير كسى

وصول كند، و اما اگر مطلق بگذارد و مثال  را بپردازد يا طلبكاريهايش را

بر همه اين كارها واليت دارد  (( فالنى قيم بر فرزندان من است)) :بگويد

داد، بنابراين  همه كارهائى كه خود صاحب وصيت اگر زنده بود انجام مى

 قيم مى تواند خداپسندانه به صغير و واجب النفقه صغير خرجى بدهد و

ميتواند اموال او را حفظ كند و آن را سودآور كند و ميتواند طلبكاريهايش 

وصول و بدهكاريهايش را بپردازد، مثال اگر صغير چيزى را از كسى  را

به اموال او از قبيل بدهد و ميتواند حقوق متعلق   را تلف كند غرامتش 

بر ازدواج او نيز واليت  خمس و زكات و غيره را بدهد، لكن در اينكه

 . محل خودش مى آيد ان شاء اهللا دارد يا نه كالمى است كه در

جائز است واليت بر اطفال صغير را براى دو نفر و يا  - 57مساءله 

ين جائز هم بطور استقالل و هم بنحو اشتراك ، و همچن بيشترقرار داد

 . طور كه در وصيت به مال گذشت است ناظر بر وصى قرار دهد همان

اموال پدرش به طور متوسط  وصى مخارج كودك يتيم را از - 58مساءله 



كه سختى بكشد،  مى دهد، يعنى نه به حدى كه اسراف شود و نه به حدى

امثال و نظائر او مى دهد در  طعام و لباس او را طبق معمول و عادت

كودك به حد  جه اگر اسراف كند آن چه زيادى داده ضامن است ، و اگرنتي

بلوغ برسد و اصل انفاق را منكر شود و يا ادعاء كند كه تو اسراف كردى 

مال مرا هدر دادى حاكم قول وصى را مى پذيرد و او را سوگند مى  و

عليه او طرف دعوى كند كه او مال مرا فروخته  دهد، و همچنين است اگر

مصلحتى اقتضاء كرده باشد، بله  ن اينكه حاجتى به فروش بوده و يابدو

مال صغير را بعد از  من: اگر اختالف در بين باشد كه وصى بگويد

قول كودك مقدم است و وصى بايد  بلوغش باو تحويل دادم و او منكر باشد

 .اقامه شهود كند

المثل عمل  ةقيم صغير كه متولى امور يتيم است ميتواند اجر - 59مساءله 

خود را بگيرد چه بى نياز باشد و چه فقير هرچند كه بهتر و باحتياط 

اين است كه اگر بى نياز است از گرفتن مزد اجتناب كند، و اما  نزديكتر

اموال در صورتى كه صاحب وصيت مقدار مال را معين و آن  وصى بر

يايد به كرده باشد كه چيزى از مال زياد ن را با مصرفش آن چنان تطبيق

المثل وصى را به او بدهند يا بايد مال را  طورى كه اگر قرار شود اجرة

صورت براى وصى جائز  بيشتر كنند و يا از مصرف كم نمايند در اين

المثل بردارد، و اگر طورى مال و مصرف را  نيست براى خود اجرة

قابل زياده و نقصان باشد در آن صورت حال وصى  معين كرده باشد كه

حال متولى وقف است در اينكه اگر واقف مزدى براى او معين  رنظي

المثل عمل خود را بگيرد وصى نيزچنين است  نكرده باشد جائز است اجرة



همه ثلث مرا و يا : باشد ، مثل اينكه صاحب وصيت به وصى خود گفته

پل و راه سازى و تعمير مساجد كن كه  فالن مقدار را صرف در ساختن

براى وصى اجرتى معلوم  ده و نقصان مى پذيرد پس اگرچنين وصيتى زيا

 .المثل عمل خود را بردارد نكرده باشد او مى تواند اجرة

وصيت از طرف موصى عقدى است جائز يعنى مادام كه  - 60مساءله 

تبديل  بخواهد ميتواند آن را فسخ كند و از اصل آن را زنده است هروقت

 تش و يا متعلقاتش تجديد نظر كند،نمايد و يا در بعضى جهاتش يا كيفيا

بنابراين او ميتواند همه موصى به و يا قسمتى از آن را عوض كند 

وصى را عوض كند يا موصى له را تغيير دهد و غير  همچنانكه ميتواند

حال اگر بعضى از جهات وصيت را حذف كند يا تغيير دهد بقيه  ذلك ،

 قبال وصيت كرده بوده به حال خود باقى مى ماند مثال اگر مطالب آن به

ثلث مال مرا در مصارف مخصوصى  اينكه وصى من كه زيد است

عدول كند و عمرو را وصى خود  صرف كند و سپس از وصايت زيد

اگر وصيت  قرار دهد اصل وصيتش باعتبار خود باقى ميماند، همچنين

 كرده باشد به اينكه وصى من زيد بايد ثلث مرا در فالن و فالن مصرف

 كند و سپس از آن مصارف عدول كند و مصارفى ديگر را معين خرج

اعتبار خود باقى ميماند، و همچنين مثالهاى ديگر و  نمايد وصايت زيد به

به اموالش رجوع نموده آن را  همانطور كه او ميتواند به وصيت متعلق

نموده آن را  فسخ كند همچنين ميتواند به وصيت در واليت اطفالش رجوع

 .دتغيير ده

برگشتن از وصيت قبلى و فسخ آن هم به زبان صورت مى  - 61مساءله 



 به عمل ، و برگشت به زبان باين است كه عبارتى بگويد كه گيرد و هم

 اهل عرف در آن زبان از آن عبارت بفهمند كه وى از وصيت قبليش

 :و يا بگويد (( من از وصيتم برگشتم)) :عدول كرده مثل اينكه بگويد

من )) و يا (( من از وصيتم عدول نمودم)) و يا (( باطل كردم اوصيتم ر))

امثال اينها، و برگشت بعمل اين است كه  و ((  كردم وصيت خود را نقض 

انگشترى را )) تلف كند موضوع وصيت را از بين ببرد مثال موصى به را

منتقل سازد چه با عقد  و يا آن را به ديگرى ((كه وصيت كرده گم كند

مثل اينكه آن را به كسى ببخشد  ال آن را بفروشد و يا بعقدى جائزالزم مث

رجوع به  و تحويل همه بدهد و يا عملى انجام دهد كه در نظر عرف

بحال خود و درملك او باقى  وصيت شمرده شود هرچند كه عين موصى به

 .وكيل كند در اينكه آنرا بفروشد باشد مثل اينكه كسى را

 ز آن كه تمام شد مادام كه صاحب وصيت از آنوصيت بعد ا - 62مساءله 

عدول نكرده باشد به اعتبار خود باقى است هرچند كه مدتى طوالنى از آن 

ورثه شك كنند در اينكه آيا از آن عدول كرده يا نه هرچند  بگذرد، واگر

ورثه شك داشته باشند در اين كه معناى  منشاء شك كالمى از او بشاد كه

حكم مى شود ببقاء آن و  تن از وصيت بوده يا نهاين كالم مورث برگش

مطلق  اينكه رجوعى صورت نگرفته ، اين در صورتى است كه وصيت

باشد يعنى منظور موصى اين باشد كه بعد از مرگ او فالن سفارشش 

هرزمانى كه خدا مرگ او را مقدر فرموده باشد، و اما اگر  عملى شود

ه پيش دارد يا سفرى كه االن سفرى ك وصيت مقيد باشد بمردنش در اين

ولى مرگش در آن  در آن سفر است يا به مردنش از اين مرضى كه دارد



باطل مى شود، و اگر نام سفر و  سفر و آن بيمارى اتفاق نيفتد وصيتش

حال بيمارى و امثال  بيمارى را نبرد لكن وصيتش در جناح سفر يا در

اطالق   كه داللت بر عدماينها باشد و قرائن حالى و مقالى در بين باشد

احوال است نمى شود به آن  داشته باشد و اينكه منظورش مردن در آن

است كه  وصيت عمل كرد، و اما اگر چنين قرائنى در بين نباشد اقرب آن

به آن وصيت عمل مى شود هرچند بين وصيت و مرگ مدتى طوالنى 

 باشد، باشد مگر آن كه با وصيتى ديگر آن را فسخ كرده فاصله شده

حال او به دست آيد كه اگر وصيت جديد نكرده به  مخصوصا وقتى كه از

همچنانكه از او مشاهده شود كه  خاطر اعتماد بهمان وصيت سابق بوده

 .مثال نسبت به آن وصيت نامه محافظت دارد

مال و چه واليت بر اطفال  وصيت به واليت چه واليت بر - 63مساءله 

عادل مرد، چون شهادت زنان در  ت دو شاهدثابت نمى شود مگر به شهاد

با مردم ، اما  اين مسئله پذيرفته نيست نه زنان به تنهائى و نه منضم

عادل ثابت مى  وصيت بمال مانند ساير دعاوى مالى هم با شهادت دو مرد

 شود و هم با شهادت يك شاهد و سوگند مدعى و هم با شهادت دو مرد

اء با ساير دعاوى مالى از دو جهت فرق عادل و دو زن عادل ، و اين ادع

وصيت مالى حق به وسيله شهادت زن به تنهائى ثابت  دارد، يكى اينكه در

سوگند ضميمه آن نگردد، به اين معنا  مى شود هرچند چهار نفر نباشد و

مال مورد دعوى ثابت مى شود و  كه اگر يك زن شهادت دهد يك چهارم

سه چهارم و  اگر سه زن شهادت دهداگر دو زن شهادت دهد دو چهارم و 

اگر چهار زن شهادت دهد همه آن ، دوم اينكه در وصيت مالى دعوى با 



 دو نفر ذمى يعنى مسيحى و يهودى و زرتشتى كه در دين خود شهادت

عادل باشند و در ذمه حكومت اسالمى قرار داشته باشند در صورت 

اهل  هادت غيرعدول مسلمين ثابت مى شود ولى با ش ضرورت و نبودن

 .ذمه از ساير كفار ثابت نمى شود

اگر ورثه كبير باشند و همگى اقرار كنند به اينكه مورثشان  - 64مساءله 

كرده باينكه ثلث اموالش و كمتر از آن را به فالن شخص بيگانه و  وصيت

وارثش داده شود و يا در فالن مصرف صرف گردد اين  يا به فالن

مى شود و ورثه ملزم هستند بآن عمل  ابتوصيت در تمامى موصى به ث

احتياج به بينه نيست  كنند، چون خودشان اقرار كرده اند و براى اثبات آن

اقراركنندگان دو  ، و اگر بعضى اقرار كنند و بعضى نكنند در صورتى كه

 نفر عادل باشند باز وصيت در همه موصى به ثابت مى شود چون نسبت

دليل  ل است و نسبت به غير آن دو شهادتشانبه خود آن دو نفر اقرار دلي

عادل نباشند وصيت تنها  است و نياز به بينه نيست ، و اما اگر دو نفر مقر

بله اگر  در حق خود آنان نافذ و نسبت به سهم بقيه احتياج به بينه دارد،

مال  اقراركننده يكنفر عادل و مضمون وصيت هم اين باشد كه فالن مقدار

 يا به فالنى ها بدهد كافى است كه مقر سوگندى را ضميمهرا به فالنى و 

اقرارش كند تا وصيت نسبت به تمام موصى به ثابت شود، بلكه اگر مقر 

عادل باشد وصيت نسبت به يك چهارم سهم بقيه ورثه به  تنها يك زن

گذشت ثابت مى شود، و حاصل كالم اينكه مقر  ترتيبى كه در مسئله قبلى

 ثابت مى كند و نسبت  باقرارش  هم خودش وصيت رااز ورثه نسبت به س

بيگانه ثابت شود با  به سهم ديگران نظير يك اجنبى است هرچه با شهادت



 .شهادت او نيز ثابت مى شود

اگر وارث باصل وصيت اقرار كند مانند فردى بيگانه است  - 65مساءله 

د، و اگر نميتواند در مقابل كسى كه مدعى وصايت است آن را انكار كن كه

انكار كند از او پذيرفته نمى شود همچنانكه از بيگانه  او بعد از اقرارش

وصيت مورد دعوى متعلق به افرادى قاصر يا  پذيرفته نميشود، بله اگر

قبيل فقراء و يا راجع به وجوه از قبيل مساجد و مشاهد  عناوين عمومى از

 روزه و زيارات و قبيل استيجار نماز و باشد و يا مربوط به خود ميت از

اينكه مدعى وصايت  امثال اينها براى او باشد هر كسى كه اطالع دارد از

ادعاء را  دروغ مى گويد مخصوصا اگر از او خيانتى ديده باشد ميتواند آن

انكار كند، و از باب حسبه او را بترافع نزد حاكم ببرد، لكن در اين 

يك جا و آن جائى است كه بيگانه و وارث مانند هم هستند اال در  وظيفه

باشد كه در اينجا بعيد نيست وارث نسبت به  وصيت مربوط به امور ميت

دعوى مختص به او است و مقدم  غير وارث اولويت داشته باشد يعنى حق

 . بر ديگران است

اموال  در كتاب حجر گذشت كه وصيت تنها تا حد يك سوم - 66مساءله 

قوف باجازه و امضاء وارث است ، ميت نافذ است و در زائد بر آن مو

يعنى تصرفات قاطعى كه در حال بيمارى مى )) مريض بخالف منجزات

اموال نه در ثلث  كه بنا بر اقوى در اصل (( قبيل فروختن و وقف كند از

 نافذ است حتى از مريض كه با همان مرض از دنيا مى رود و حتى

 . ت محاباتيهتصرفات مجانى چون وقف و هبه و امثال آن و تصرفا

اگر كسى در مرض موت جمع كند بين عطائى منجر و  - 67مساءله 



ديگر مشروط به مردنش اگر ثلث اموال او وافى به هر  قطعى و عطائى

در اينكه هر دو قسم تصرفش در تمام آن   باشد اشكالى نيست دو عطائش 

 را مى ابتداء عطاى منجز او چه كه داده نافذ است ، و اما اگر وافى نباشد

مال بر مى دارند و سپس مابقى اموالش را سه  دهند و آن را از اصل

مشروط به مرگش را از اصل  قسمت نموده اگر ورثه اجازه نداد عطاى

 .اموال اداء مى كنند بردارند آن را از ثلث
 
 
 

  كتاب سوگند و نذر

  گفتار در سوگند

ر مى كنند، و  قسم ، تعبي- 3 يمين - 2 حلف - 1سوگند را به سه لفظ 

اول سوگندى كه به منظور تاءكيد و مسلم جلوه : است  سوگند سه نوع

گذشته و حال اتفاق افتاده يا مى افتد  دادن سخن خود و خبرى كه داده در

سوگندى كه شخصى در مقام  دوم سوگند مناشده است يعنى.خورده مى شود

 ميخواهد كسى خواهش و التماس بخورد و آن اين است كه وقتى چيزى از

و درخواست مى كند براى اين كه او را تحريك كند باينكه درخواست او 

تو را به خدا قسم اينكار را )) :انجام دهد سوگند ياد مى كند و مى گويد را

سوم سوگند عقد وپيمان است و آن سوگندى است كه براى .(( انجام بده

 يا ترك عملى تصميم و التزام خود بر انجام كارى تاءكيد و محقق ساختن

و يا  (( به خداسوگند فردا روزه مى گيرم)) :مثل اينكه مى گويد ياد مى كند

اشكالى .(( سوگند استعمال دخانيات را ترك مى كنم به خدا)) :مى گويد



اول سوگند نه منعقد مى شود و نه اثرى بر آن مترتب  نيست در اينكه نوع

ثرش گناه است ، و دروغ باشد كه ا مى شود مگر آن كه براى تاءكيد

حتى گناه و كفاره اى هم  همچنين نوع دوم از سوگند كه آن نيز اثرى ندارد

نه بر آن  بر آن مترتب نمى شود نه براى اداء كننده در سوگند خوردنش و

 چه به خاطر آن سوگند خورده در حنث آن يعنى به جا نياوردن خواهش

ت كه منعقد مى شود با سائل ، و اما نوع سوم از سوگند تنها سوگندى اس

وفاى به آن واجب و شكستن حرام است و كفاره بر آن  شرائط آينده و

 .مترتب مى شود

 سوگند منعقد نمى شود مگر وقتى كه با لفظ و يا اگر صاحب - 1مساءله 

الل است با اشاره انجام شود و بنابراقوى با نوشتن منعقد نمى شود و 

 . صوصا در متعلقات آنعربيت شرط نيست مخ ظاهرا در سوگند

جل جالله  سوگند منعقد نمى شود مگر زمانى كه به نام اهللا - 2مساءله 

 باشد كه اسم خاص آن حضرت (( اهللا)) بوده باشد حال يا همان كلمه مقدس

است و يا از صفات او صفتى باشد كه غير از خداى تعالى كسى بآن 

ل مختص به او باشد مانند رحمن و يا به اوصاف و افعا توصيف نمى شود

مقلب )) نمى تواند انجام دهد نظير صفت كه هيچ كس ديگرى آن كار را

 بآن -بالذى نفسى بيده )) يا و ((القلوب و االبصار، گرداننده دلها و ديده ها

فلق الحبة و برء النسمة  بالذى)) و يا (( كسى سوگند كه جانم بدست اوست

و امثال  ((كند و انسانها خلق مى، بآن كسى سوگند كه دانه ها مى شكافد 

 اين صفات و يا به افعال و اوصافى باشد كه هر چند هم در مورد خداى

تعالى بكار مى رود و هم در مورد غير خداى تعالى لكن غالبا در مورد 



استعمال مى شود به طورى كه اگر قيدى در كالم نيايد شنونده از آن  خدا

 خالق ، بارى ، رازق ، رحيم ، و آورد نظير، رب ، خدا را به نظر مى

خداى تعالى ندارد نظير موجود و حى  اما سوگند با كلماتى كه انصراف به

منظور باطنى گوينده آن  و سميع و بصير و قادر منقعد نميشود هرچند كه

اشكال نيست و خوب است  خدايتعالى باشد، هرچند كه مسئله خالى از

 .احتياط در آن ترك نشود

  چيزى كه در انعقاد سوگند معتبر است اين است كه بنام مقدس - 3مساءله 

تعالى باشد نه به غير او پس هر نامى كه عرف آن را به نام اهللا  (( اهللا))

 و يا (( بحق اهللا)) :سوگند بآن منعقد مى شود مثل اينكه بگويد تعالى بداند

 (( لعمر اهللا)) و يا (( بكبرياء اهللا)) و يا (( بعظمة اهللا)) و يا (( بجالل اهللا))

محل تاءمل است  (( علم اهللا)) و يا (( قدرت اهللا)) و اما انعقاد آن به مثل

 . هرچند كه خالى از قريب نيست

در انعقاد سوگند اين قيد معتبر نيست كه انشاء آن با حروف  - 4مساءله 

 -يا  و - و يا واهللا -باهللا )) :باشد و بگويد (( تاء- باء -واو )) قسم يعنى

 :اگر با صيغه قسم و يا حلف آن را اداء كند مثال بگويد بلكه ((- ناهللا

نيز منعقد مى شود، بله گفتن قسم  (( باهللا حلفت)) و يا (( قسمت باهللا))

لفظ جالله و يا الفاظى كه به  بدون (( حلفت)) و يا (( اقسمت)) ميخورم

 . منزله آن است كافى نيست

م واجب الوفاء و شكستن آن موجب كفاره سوگندى كه گفتي - 5مساءله 

) ص (سوگند به خداى تعالى است و اما سوگند با نام رسولخدا  است تنها

السالم و ساير نفوس مقدسه و سوگند با لفظ به قرآن  و يا ائمه اطهار عليهم



 .ساير اماكن محترمه منعقد نميشود كريم و يا بكعبه مشرفه و

 ثال آن به اينكه بگويد همسرم طالق شودسوگند به طالق و ام - 6مساءله 

اگر من از اين به بعد لب به سيگاربزنم و يا اگر من  ((طالق باشد يا))

مقدار قرآن را ترك كنم اينگونه سوگندها هيچ اثرى ندارد، نه  خواندن فالن

آن گناه و باعث كفاره است ، و همچنين  طالق مى آورد و نه شكستن

و از دين او و يا از ائمه ) ص (رسول خدا  سوگند خوردن به بيزارى از

و يا اگر  (( از خدا بيزار شوم اگر فالن كار را بكنم)) :باينكه بگويد) ع (

آن نه گناهى است  اينكار را نكنم از دين اسالم بيزار باشم ، كه در شكستن

اينكه  و نه كفاره اى ، بله اين گونه قسم خوردن خود عملى است حرام چه

يا دروغ و چه آن را بشكند و يا نشكند بلكه نزديكتر به احتياط راست باشد 

كه ده مسكين را به عنوان كفاره طعام بدهد بهر مسكينى يك مد و  آن است

اگر فالن كار را )) : كند و همچنين با گفتن از خداى تعالى طلب مغفرت

 .منعقد نميشود سوگند (( نكنم يهودى يا نصرانى باشم

گند خود را مشروط كند به مشيت خداى تعالى باينكه اگر سو - 7مساءله 

و منظورش از اين شرط  (( واهللا اينكار را خواهم كرد انشاء اهللا)) :بگويد

نباشد بلكه به راستى بخواهد كار خود را مشروط كند  صرف تبرك جستن

نمى شود حتى در جائى كه آن عمل كه  به خواست خدا اين سوگند منعقد

باشد، بخالف اينكه  رده عملى واجب و يا ترك حرامىبرآن سوگند ياد ك

واهللا )) :سوگند خود را مشروط به خواست غير خداى تعالى باينكه بگويد

 كه در اين صورت اگر زيد بخواهد ((اينكار را مى كنم اگر زيد بخواهد

سوگند منعقد مى شود و اگر آن كار را ترك كند سوگند خود را شكسته 



ميخواهم منعقد نميشود، و اگر معلوم نشود كه زيد ن: بگويد است و اگر

بر آن سوگند مترتب نميشود، و همچنين است  ميخواهد يا نه اثرى و خنثى

كند كه اگر آن چيز محقق  اگر سوگند را معلق بر چيز ديگرى غير مشيت

 .بشود سوگند منعقد گشته و شكستن آن كفاره مى آورد

تيار و قصد و نداشتن حجر در در حالف بلوغ و عقل و اخ - 8مساءله 

معتبر است پس سوگند صغير و ديوانه چه دائمى و چه  متعلق سوگند

حال ديوانگيش و نيز سوگند كسى كه از طرف زورمندى  گهگاهى در

از شخصى كه مست است منعقد نمى شود  اكراه و وادار به سوگند شده و

ند خورده حال فوران غضبش بدون قصد سوگ بلكه سوگند كسى هم كه در

عليه شده اگر در مورد  صحيح نيست و همچنين از كسى كه محجور

نميشود و اما  اموالى كه از تصرف در آن محجور شد سوگند ياد كند منعقد

 .اگر درباره غير آن اموال سوگند بخورد منعقد مى شود

سوگند فرزند با منع پدر منعقدنميشود همچنين سوگند زن با  - 9مساءله 

گر آن كه درباره انجام عمل واجب يا ترك حرام باشد و پدر م منع شوهر

انجام نشود و آن حرام ارتكاب شود، و اما اگر  و شوهر بخواهند آن واجب

بعيد نيست كه منع آن دو مانع  منظور از منع آن دو منع از سوگند باشد

مورد انجام غير  انعقاد سوگند نباشد، و اما اگر سوگند اوالد و زوجه در

  يا ترك غير حرام باشد پدر و شوهر حق دارند سوگند فرزند وواجب

همسر را بشكنند و اثر آن را بردارند كه اگر سوگند را بردارند صاحب 

گناه شكستن سوگند را دارند و نه كفاره اى به گردنشان مى  سوگند نه

و رضاى آن دو به سوگند همسر و فرزند شرط  و آيا اذن شوهر و پدر.آيد



و اگر اذن و رضايت آن دو   كه منع آن دو مانع انعقاد است ،است يا آن

فرزند ندارند و  شرط باشد در صورتى هم كه اطالعى از سوگند همسر و

اصال  يا اگر اطالع دارند اعتراضى نكرده باشند باز سوگند زن و فرزند

منعقد نميشود چون رضايت و اذن آن دو در بين نبوده بخالف اينكه منع 

انعقاد بدانيم كه در همين دو فرض سوگند منعقد است ،  مانعآن دو را 

شود، از اين دو قول اول خالى از  چون منعى نرسيده تا مانع انعقاد

دوطائفه بدون اذن پدر  رجحان نيست و بنابراين بعيد نيست كه سوگند اين

نزديكتر به  و شوهر حتى در فعل واجب و ترك حرام هم منعقد نشود، لكن

صوصا در فعل واجب و ترك حرام اين است كه بدون اذن و احتياط مخ

 .آنان هم واجب را انجام وحرام را ترك كنند رضايت

اشكالى نيست در اينكه سوگند اگر مربوط به انجام دادن  - 10مساءله 

يا مستحب يا ترك عملى حرام يا مكروه باشد منعقد نمى شود،  عملى واجب

عنى در انجام دادن عملى حرام يا اشكال در عكس آن ي همچنانكه بدون

نميشود، اما در عملى مباح  مكروه و ترك عملى واجب يا مستحب منعقد

مرجحات  كه انجام و ترك آن در نظر شرع مساوى است اگر به خاطر

فعل و  خارجى يعنى منافع و اغراض عقالئى و دنيوى يكى از دو طرف

گند در انجام طرف ترك آن رجحان پيدا كند اشكالى نيست در اينكه سو

منعقد ميشود و اگر سوگند بانجام طرف مرجوح آن مساوى باشد  راجح آن

ترك آن منعقد مى شود يا نه دوقول است ، مشهور و  آيا سوگند به انجام يا

 . قول اول است بلكه خالى از قوت نيست نزديك تر به احتياط

ام كارى كه يعنى انج)) همانطور كه سوگند به امرى مرجوح - 11مساءله 



منعقد نمى شود  (( بهتر است يا ترك عملى كه انجامش بهتر است نكردنش

بوده و بر انجامش سوگند ياد كرده ولى بعدا  در امرى هم كه راجح

اگر دوباره از مرجوحيت درآيد  مرجوح شده آن سوگند شكسته مى شود، و

 .منحل شده بنابراقوى دوباره منعقد نمى شود و راجح شود سوگند

سوگند فعلى و يا تركى منعقد مى شود كه مقدور صاحبش  - 12مساءله 

اگر مقدور او بوده ولى بعد از سوگند از تحت قدرتش خارج  باشد، و اما

عقد سوگندش منحل مى شود، البته در  شده همينكه دچار عجز شود

عمل مدتى معين نشده باشد و گرنه عجز در  صورتى است كه براى آن

منحل مى كند عسر و حرجى هم كه در موارد تكليف  راهمه مدت سوگند 

 .و سوگند را منحل مى كند آن را بر مى دارد در اينجا حكم عجز را دارد

وقتى سوگند منعقد شده وفاء به آن واجب است و مخالفت با  - 13مساءله 

اگر مخالفت كند كفاره حنث بايد بدهد، و حنث موجب كفاره  آن حرام و

اگر جاهل باشد و يا سوگند را  الفت عهدى پسعبارت است از مخ

و كفاره بر او   كرده يا مضطر و يا مكره شده باشد حنث نكرده فراموش 

 . واجب نيست

اگر متعلق سوگند عملى باشد چون نماز و روزه اگر براى  - 14مساءله 

عمل را در  عمل وقتى معين كرده وفاى به سوگندش باين است كه آن

 و حنث آن نيز به اين است كه در آن زمان آن را همان وقت بياورد،

بعد از وقت انجامش دهد، و اما اگر زمانى براى آن  نياورد هرچند كه

بياورد به سوگند خود وفا كرده  معين نكرده باشد هرزمانى كه آن را

بالمره آن را ترك  هرچند يكبار آورده باشد، و حنث آن به اين است كه



عمل و نيز فوريت و مبادرت شرط  د تكراركند، و در وفاى به سوگن

زمانى كه مظنه  نيست جائز است هرچند اختيارا آن را تاءخير بيندازد تا

شود و يا  پيدا كند كه اگر به سوگندش وفا نكند ديگر قادر به انجام آن نمى

مثل اينكه سوگند  از دنيا مى رود، و اما اگر متعلق سوگند ترك عملى باشد

استعمال نكند اگر سوگندش را مقيد به زمانى  ه مثال دخانياتياد كند بر اينك

يك بار هم در آن مدت استعمال  كرده باشد وفاى به آن اين است كه حتى

كه در همه  نكند و اما اگر ذكر مدت نكرده باشد مقتضاى اطالق اين است

استعمال كند سوگند  عمر آن را استعمال نكند پس اگر ولو يك بار آن را

 .  شكسته استخود را

اگر مورد سوگند انجام عملى نظير روزه يك روز باشد چه  - 15مساءله 

معين مانند يك روز از شعبان و يا غير معين اين سوگند به جز  يك روز

اين است كه در آن روز معين يا مطلقا روزه  يك بار حنث ندارد، و آن به

ر مطلق چه باشد به طو نگيرد، و همچنين اگر مورد سوگند ترك عملى

آن عمل را در  مقيد به زمان باشد يا نباشد وفاى به آن سوگند اين است كه

آن مدت معين و يا به طور مطلق نياورد و حنث آن به اين است كه ولو 

 را انجام دهد كه اگر انجام دهد سوگند را حنث كرده و آن يكبار آن

ث نيست چون رامنحل ساخته و بعد از آن هر چند بار هم بياورد ديگر حن

و كفاره تكرار نمى شود، و اقوى اين است كه در  ديگر سوگندى نيست

باينكه در هر پنج شنبه روزه بگيرد و  صورتى هم كه سوگند خورده باشد

روزه نگيرد و يا دريك  يا در هر جمعه سيگار نكشد همين كه يك پنج شنبه

 با تكرار آن منحل مى شود و كفاره  جمعه دخانيات استعمال بكند سوگندش



منحل مى  عمل تكرار نمى شود چون با مخالف بار اول سوگندش ترك ياآن

 . شود لكن احتياط خوب است

كفاره سوگند آزاد كردن يك برده يا سير كردن ده مسكين و  - 16مساءله 

ايشان است و اگر قدرت بر اطعام يا پوشاندن مساكين را ندارد  يا پوشاندن

صيل آن در بابت كفارات مى آيد ان شاء اهللا تف سه روز روزه بگيرد و

 . تعالى

سوگندهاى راست همه اش كراهت دارد چه بر گذشته باشد و  - 17مساءله 

آينده ، بله اگر مقصودش از آن دفع مظلمه اى از خودش يا از  چه بر

جائز است حتى دروغ آن نيز بى اشكال است  ديگران باشد بدون كراهت

خاطر دفع ظلم از خويش يا ناموسش  گند دروغ بهبلكه گاه مى شود كه سو

اقوى آن است كه  و يا از جان و ناموس برادر مؤ منش واجب مى شود و

 در اين گونه مواقع توريه واجب نيست هرچند كه بتواند آن را بخوبى و

 .ماهرانه انجام بدهد

درباره  (( اهللا)) اقوى آن است كه سوگند خوردن بغير نام - 18مساءله 

آينده جائز است هرچند كه بر مخالفتش گناهى و كفاره اى مترتب  شته وگذ

است كه چنين سوگندى به درد محكمه هاى  نشود، همچنانكه اقوى آن

 .فصل خصومت نمى شود قضائى نمى خورد و با آن

   گفتار در نذر

نذر عبارت است از ملتزم شدن بانجام عملى براى خاطر خدا  - 1مساءله 

ص و نذر بصرف نيت و تصميم منعقد نمى شود، بلكه مخصو به نحوى

جارى گردد و صيغه آن هر عبارتى است كه فعلى  بايد صيغه آن به زبان



براى خدا )) :بگيرد باينكه مثال بگويد يا تركى را براى خاطر خدا گردن

، و آيا در (( ترك كنم باد بعهده من كه روزه بگيرم و يا شرب خمر را

ساير  بخصوص معتبر است و يا (( اهللا)) دن نامصيغه نذر بزبان آور

اسمائى كه مختص به خداى تعالى است و در سوگند گذشت نيز كفايت مى 

ظاهر اين است كه آن اسماء نيز كفايت مى كند و بعيد نيست كه نذر  كند

عبارتى كه مرادف عبارت باال باشد مخصوصا از  به زبانهاى ديگر يا

اكتفاء  ((بعهده من باد)) اگر بگفتن د شود، وكسى كه عربى نمى داند منعق

گذرانده باشد كه اين  كند نذر منعقد نمى شود هرچند كه در دلش اين را

روزه  نذركردم براى خدا)) :تعهدش براى خاطر خدا است و اگر بگويد

منعقد  (( براى خدا باد كه روزه يكروز را نذر كنم)) :و يا بگويد (( بگيرم

 .رد و احتياط ترك نشودنذرش اشكال دا شدن

در ناذر بلوغ و عقل و اختيار و قصد و نداشتن حجر در  - 2مساءله 

، پس از كودك هرچند مميز و هر چند ده سال نذر  متعلق نذر معتبر است

برطرف نشده و يا ادوارى  منعقد نمى شود و از مجنون مادام كه جنونش

به نذر شده  هديد واداركه در دور جنونش ميباشد و از مكره ، كسى كه با ت

باشد و از مست و بلكه از كسى كه عصبانى شده و به حدى غضب كرده 

بدون قصد نذر كرده منعقد نمى شود نذر سفيه محجور عليه هم  كه

با مال او داشته باشد هرچند در ذمه صحيح نيست  درصورتى كه ارتباطى

ى باشد كه متعلق نذرش همان مال از مفلس محجور عليه هم در صورتى كه

بآن تعلق گرفته  (( طلبكاران)) از تصرف در آن محجور شده و حق غرما

 . باطل است



نذر زوجه با منع شوهر صحيح نيست ، حتى در صورتى كه  - 3مساءله 

او اموال خود او باشد و هرچند كه عمل به نذر مانع از حق  متعلق نذر

ر مانع است بلكه است كه نه تنها منع شوه شوهر نباشد، بلكه ظاهر اين

حال اگر اجازه داد او نذر كرد منعقد مى  انعقاد آن مشروط به اذن او است

منحل كند و يا از وفاء به آن  شود و بعد از آن نمى تواند نذر او را

پدرش نيست ،  جلوگيرى نمايد، اما نذر فرزند بنابر اظهر مشروط به اذن

او را از وفاى به نذرش منحل كند و نه  پدر نه مى تواند نذر فرزند را

 .جلوگيرى نمايد

نذر سه قسم است يكى نذر بر و ديگر نذر زجر و سوم نذر  - 4مساءله 

بعبارت ساده تر يكى نذرى كه صاحبش را وادار بكار نيكى كند و  تبرع و

از كار بدى مانع شود، و سوم نذرى كه مطلق  ديگرى نذرى كه او را

ى نامند كه انگيزه بر عقد آن يا شكر اول را نذر تالفى نيز م باشد، قسم

اگر خداوند پسرى به )) :است مثل اينكه بگويد نعمت دنيائى و يا اخروى

 :و يا بگويد (( فالن و فالن من مرحمت كند براى رضاى او بر من باد

بر ذمه من كه چنين و  اگر موفق به زيارت خانه كعبه شوم براى خدا باد))

اگر خداى تعالى )) :مثل اينكه بگويد ع بليهو يا انگيزه دف (( چنان كنم

، و (( چنين و چنان كنم بيمارم را شفا دهد براى خدا باد به عهده من كه

 اما نذر زجر عبارت است از نذرى كه انگيزه آن ترك عملى حرام يا

 :مثل اينكه بگويد مكروه باشد و نفس خود را از ارتكاب آن عمل بازدارد

بول   من كه هرگاه عمدا دروغ بگويم و يا در آببراى خدا باد به عهده))

كنم اينكه چنين و چنان كنم و ياانگيزه انجام واجب يا مستحب باشد تا نفس 



مثل اينكه بگويد براى خدا باد به عهده )) آن زجر و منع نمايد را از ترك

ع (صبحم را قضاء كنم و يا عزادارى خامس آل عبا  من كه اگر مثال نماز

نذر تبرع نذرى است كه متعلق  ، و اما(( نم چنين و چنان كنمرا ترك ك) 

براى خدا باد بر عهده )) :ندارد و نمى گويد اگر چنين شد بلكه مى گويد

اشكال و اختالفى نيست در اينكه دو .(( من كه مثال فردا را روزه بگيرم

قول است كه اقوى آن است  قسم اول منعقد مى شود و در انعقاد سومى دو

 .نعقد مى شودكه م

اينكه مقدور صاحب نذر باشد و : در متعلق نذر شرط است  - 5مساءله 

طاعات از قبيل نماز و روزه و حج و امثال آن كه قصد  اينكه طاعتى از

يا امرى باشد كه شرع مقدس آن را  قربت در آنها معتبر است بوده باشد و

 بآن صحيح تقرب ممدوح دانسته و مردم را به انجامش تشويق نموده و

 باشد يعنى بتوان آن را بقصد قربت انجام داد نظير زيارت مؤ منين و

تشييع جنازه و عيادت مرضى و امثال آن ، بنابراين نذر در انجام همه 

منعقد مى شود هرچند كه واجب كفائى باشد همچنانكه  واجبات و مستحبات

ظير است ، و اما در مباحات ن در ترك همه محرمات و مكروهات هيچ

نظير قوت  خوردن يا نخوردن طعام اگر معناى راجحى را قصد كرده باشد

 گرفتن براى عبادت و يا نخوردن غذا به منظور جلوگيرى نفس از فوران

شهوت و اشكالى نيست در اين كه منعقد است ، همچنانكه اشكالى نيست 

نذر چه فعل و چه ترك به خاطر مقترن شدن به  در اينكه هر جا متعلق

نمى شود ولو رجحان دنيوى باشد،  ض عوارض مرجوح شده باشد منعقدبع

عمل مباح جهت راجحى را قصد نداشته باشد و عارضه اى  و اما اگر از



نشده باشد ظاهرا نذر آن جا منعقد نمى  هم باعث رجحان آن يا مرجوحيتش

 . شود ولكن ترك احتياط در آن سزاوار نيست

تى كه نذر يا مشروط است يا غير در مسئله چهارم دانس - 6مساءله 

يا شكر است و يا زجر و منع ، حال بايد دانست كه  مشروط و مشروط هم

عمل خود ناذر است و يا فعل غير او است و يا فعل  شرط در نذر شكر يا

بايد آن فعل امرى باشد كه صالحيت  خداى تعالى است كه در هر سه قسم

عمل كند، پس اگر فعل خود  ن تالفىشكر داشته باشد تا ناذر آن را به عنوا

حرام يا  ناذر است بايد طاعت خدا يعنى عملى واجب يا مستحب و يا ترك

ترك مكروهى باشد تا او به شكرانه اينكه موفق به انجام آن واجب يا 

شده و يا موفق به ترك آن عمل حرام يا مكروه گشته ملتزم بانجام  مستحب

شروط كند به ترك واجب يا مستحب و نذر خود را م منذور بشود، پس اگر

فعل حرام يا مكروه نذرش منعقد نمى شود و اگر آن  يا مشروط كند به

فعل غير  فعل خودش نباشد بلكه فعل غير باشد در آن جا نيز بايد شرط

منفعتى دينى يا دنيوى براى ناذر داشته باشد منفعتى كه صالحيت 

اشد و در عكس آن منعقد بر آن شرعا و عرفا وجود داشته ب شكرگذاران

مثل اينكه بگويد اگر گناهان و زشتيها بين مردم شايع شود براى خدا  نيست

اگر آن شرط فعل خداى تعالى باشد .چنين و چنان كنم  باد بر عهده من كه

و درخواستش از خدا جائز و خوب باشد  الزم است كه امرى باشد كه تمنا

آمدن امنيت در كشور و  يا بوجودنظير شفاى بيمار يا هالكت دشمنان دين 

نيست  امثال اينها پس نذر بستن به شرائطى كه عكس اينها باشد صحيح

و يا اگر  ((اگر خدا اين مؤ من صالح را هالك كند)) :مثل اينكه بگويد



كشور پديد آيد براى خدا باد بر عهده من اينكه چنين وچنان كنم  قحطى در

ن كه يا فعل است يا ترك براى شرط آ و اما در نذر زجر الزم است.

از آن را داشته باشد  صاحب نذر اختيارى باشد و نيز صالحيت منع نفس

فعل حرام و يا مكروه و يا ترك  تا نذر وسيله منع نفس از آن شود نظير

 . واجب يا مستحب

 اگر شرط فعلى اختيارى براى ناذر باشد نذرى كه متعلق به آن - 7مساءله 

ى تواند نذر شكر كند و هم نذر زجر، و تشخيص شرط بسته شده هم م

اگر شراب نوشيدم )) :قصد ناذر است مثال اگر بگويد اينكه كدام است با

و منظور او از  (( فالن مقدار روزه بگيرم براى خدا باد به عهده من اينكه

نفس را در فرض  اين نذر جلوگيرى نفس از ميگسارى باشد ميخواهد

ديگر هوس آن را نكند از اين جهت نذر زجر ميگسارى گرانبار كن تا 

 و ترغيب آن به ترك شراب باشد و نذر  اگر در مقام تشويق نفس  است و

 براى رسيدن به آن پاداش اسباب ترك  كند تا نفس  را پاداش ترك شراب

 . است را فراهم سازد از اين جهت نذر شكر

معين نذر كند در اگر نماز يا روزه يا صدقه اى را در زمان  - 8مساءله 

متعين مى شود يعنى جائز نيست در زمان ديگر بياورد و  همان زمان

مكانى كه رجحان دارد بياورد واجب  همچنين اگر نذر كند كه آن را در

هرچند  است در همان مكان انجام دهد و در غير آن مكان كافى نيست

د كه هيچ مكانى افضل باشد و اما اگر نذر كند كه آن را در مكانى بياور

رجحانى نسبت به سائر مكانها ندارد، آيا نذر منعقد مى شود يا نه  مزيتى و

شود يا نه ؟دو وجه و بلكه دو قول است كه  و آيا آن امكان متعين مى



نذر كند كه بعضى از واجبات  اقوى آن است كه منعقد مى شود، بلكه اگر

را در  مضانشيا نوافل يوميه اش را مثال نماز شبش را يا روزه ماه ر

فالن مكان و يا فالن شهر انجام دهد مكان و شهرى كه هيچ مزيتى ندارد 

چون نماز و روزه )) نذر باصل نماز و روزه تعلق نگرفته باشد و خالصه

بلكه بانجام آن در مكان  (( بدون نذر واجب است رمضان بحكم شرع و

، البته اين باشد ظاهرا منعقد نمى شود خاص كه رجحان ندارد تعلق گرفته

براى آن مكان پيدا نشده  در صورتى است كه رجحانى و عنوانى راجحى

مثل اين كه مكان فارغى  باشد و اما اگر بعد از نذر چنين رجحانى پيدا شد

امثال آن دور است بدون  براى عبادت شد و يا جائى شد كه از رياء و

 .اشكال نذر منعقد مى شود

 كند و معين نكند چند روز باشد، كافى اگر روزه اى را نذر - 9مساءله 

روزه بگيرد، و اگر نمازى را نذر كند و مقدار و كيفيت آن  است يك روز

يك ركعت وتر هم كافى باشد، مگر آن  را معين نكند بعيد نيست كه خواندن

در اين صورت بايد يك   غير نافله هاى يوميه بوده باشد كه كه مقصودش 

معلوم  قه را نذر كرده و جنس و مقدارش رادو ركعتى بخواند و اگر صد

نكرده باشد دادن كمترين چيزى كه عنوان صدقه بر آن صادق باشد كافى 

اگر نذر كرده باشد يك عمل قربى انجام دهد آوردن هر عملى كه  است ، و

يا فرستادن صلوات بر  (( سبحان اهللا)) گفتن يكبار قصد قربت بخواهد حتى

 . صدقه دادن به هر چيز كافى استو ) ع (آل او  پيغمبر و

اگر نذر كند كه مثال ده روز روزه بگيرد اگر مقيد كند به  - 10مساءله 

سر هم باشد و يا جدا جدا همان متعين است ، و اما اگر تعيين  اين كه پشت



همچنين اگر نذر كند روزه يكسال را كه  نكند مخير است بين آن دو و

از هم ، همچنين   ماه است هرچند جداىظاهرا اطالق كفايت روزه دوازده

است اگر نذر كرده باشد روزه يكماه را كه على الظاهر كافى است سى 

روزه بگيرد هرچند متصل به هم نباشد، همچنانكه كافى است روزه  روز

هالل هر چند بيست و نه روز باشد و نيز مى تواند يكماه را به  بين دو

سط ماه شروع كند و از ماه دوم آن يعنى در اوا طور تلفيق روزه بگيرد

اول نگرفته بگيرد هرچند كه رويهم بيست و نه روز يعنى  چه را در ماه

يكماه  (( در طول چند ماه)) اول باشد، اما اگر بخواهد متفرق روزهاى ماه

 .به بيست و نه روز اكتفاء كند را روزه بگيرد جائز نيست

وزه بگيرد دو روز فطر و اگر نذر كند يكسال معين را ر - 11مساءله 

خود به خود استثناء مى شود و بايد در آن دو روز افطار كند  قربان از آن

نيست ، و همچنين روزهائى كه روزه گرفتن  و قضاء آن هم بر او واجب

قبيل ايامى كه مريض يا حيض يا نفساء و  براى شخص او جايز نيست از

لكن بنابر اقوى قضاى آن  يا در سفر است مستثنى است و بايد افطار كند

 . واجب است

اگر نذر كند كه مثال در هر پنج شنبه روزه بگيرد و بعضى  - 12مساءله 

پنجشنبه ها مصادف شود با يكى از دو عيد و يا يكى از عوارض كه  از

يعنى بيمارى يا حيض يا نفاس يا سفر بايد افطار  افطار را مباح ميسازد

، ولى قضاء روزهائى كه مصادف   استكند و بنابراقوى قضاء آن واجب

واجب نيست و قضاء  با عيد فطر واضحى و يا مسافرت بود بنابر اقوى

 روزه دو روزعيد و ايام سفر باحتياط نزديكتر است هرچند كه نسبت به دو



 . روز عيد خالى از قوت نيست

اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد و در آن روز عمدا  - 13مساءله 

 .بايد آن را قضاء كند و هم كفاره بدهد  نگيرد همروزه

اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد جائز است در آن  - 14مساءله 

هرچند ضرورى نباشد، و اگر سفر كرد روزه را افطار كند  روز سفر كند

 .كفاره اى بر عهده اش نمى آيد و بعدا قضايش را بجا آورد و

به زيارت يكى از ائمه عليهم السالم و يا اگر نذر كند كه  - 15مساءله 

از صالحان برود واجب است نذرش را انجام دهد، و در وفاى  مزار يكى

حضور يابد و سالمى بر مزور كند و  بنذر همين مقدار كافى است كه

غسل زيارت و نماز آن را ذكر  ظاهرا درصورتى كه در ضمن نذرش

امامى را  ، و اگر در نذرشنكرده باشد واجب نيست آن دو را انجام دهد

 ذكر كرده باشد زيارت امامى ديگر وفاء به نذر نيست هرچند كه زيارتش

 باشد، همچنانكه اگر زيارت امام مورد  افضل از زيارت امام مورد نذرش 

نباشد زيارت امامى ديگر بجاى آن واجب نمى شود، و اگر  نذر مقدورش

همان مدت زيارت را انجام باشد بايد در  در نذرش مدتى را معين كرده

را شكسته بايد كفاره  دهد پس اگر در آن مدت عمدا انجام ندهد نذر خود

 . بدهد و اقوى آن است كه قضاء آن واجب نيست

اگر نذر كند كه با پاى پياده به حج و يا به زيارت امام حسين  - 16مساءله 

ى شود، و السالم برود نذرش با داشتن قدرت و نبودن ضرر منعقد م عليه

پياده روى سواره نذرش را انجام دهد در صورتى كه  اگر با قدرت بر

باشد واجب است دوباره زيارت را پياده   مطلق وبدون تعيين وقت نذرش 



در آن وقت زيارت از  انجام دهد، و اگر وقتى را معين كرده باشد و عمدا

قضاء   كهاو فوت شده باشد حنث كرده و بايد كفاره بدهد و اقوى آن است

ندارد در جائى هم كه بعضى از راه را سواره و بعضى را پياده پيموده 

 .حال را دارد باشد همين

كسى كه نذر كرده حج يا زيارت را پياده برود نمى تواند  - 17مساءله 

كشتى شود و يا راهى را پيش بگيرد كه مى داند ناگزير از سوار  سوار بر

هرچند به جهت صرف عبور از رود امثال آن مى شود  شدن بر كشتى و

به راه آبى باشداگر از اول امر  و نظير آن باشد، و اما اگر راه منحصر

منظورش از طى   منعقد نمى شود مگر آن كه همين طور بوده نذرش 

 طريق با پاى پياده اين باشد كه هر مقدار پياده روى كه ممكن باشد پياده

 شود و هر مقدار پياده روى  منعقد مى برود كه در اين صورت نذرش 

شود و هر مقدار ممكن باشد پياده مى رود، و اگر  ممكن نباشد سوار مى

بوده و بعدا راه خشكى آبى  هنگام نذر پياده روى در همه مسافت ممكن

آن نشده و  شده باشد در صورتى كه نذر او مطلق بوده و ذكر مدت در

شود بايد منتظر بماند تا انتظار مى رود پياده روى در همه مسافت ممكن 

باز شود، و اما اگر وقت زيارت را معين كرده و بعد از انعقاد  اين راه

آخر وقت مقرر و يا تا ابد آبى خواهد ماند و  نذر راه خشكى آبى شده و تا

عمل كند نذر از او ساقط مى شود و چيزى بر او  او نتواند به نذر خود

 . نيست

كرده پياده به زيارت برود در بين راه از اگر كسى كه نذر  - 18مساءله 

روى ناتوان شود اقوى و حداقل احوط اين است كه به مقدارى كه  پياده



برود و در قسمتى را راه سوار شود و نزديكتر به  توانائى دارد پياده

سواره مى پيمايد در كشتى يا  احتياطو بهتر آن است كه در قسمتى كه

 .مركب ديگر بقدر امكان بايستد

اگر نذر كند كه عين مال معينى را تصدق كند بايد عين آن  - 19مساءله 

وجود خود آن مثل آن و قيمتش كافى نيست ، و اگر تلف شد  را بدهد و با

تلف شده باشد نذرش منحل شده چيزى بر او  در صورتى كه خود به خود

 را بنابراحتياط مثل آن و يا قيمتش نيست و اما اگر آن را تلف كرده باشد

اگر اتالف  ضامن است و بايد بجاى اصلش صدقه داده عالوه بر آن

 .اختيارى و عمدى بوده بنابراقوى كفاره هم بدهد

اگر نذر كند كه به شخص معينى صدقه دهد بايد بهمان  - 20مساءله 

بدهد و آن شخص نمى تواند ذمه صاحب نذر را برى كند و   شخص

نمى شود و بر آن شخص قبول آن او برى  بفرضى هم كه ابراء كند ذمه

قبول سرباز زد بعيد نيست نذر منحل  صدقه واجب نيست ، بنابراين اگر از

نذرش معين كرده تمام  نشود و همچنان معتبر است تا آن وقتى كه براى

قبول نكند در نتيجه اگر  شود و اگر وقت معين نكرده به طور مطلق

 بردارد دادن آن صدقهروزى در مدت يا خارج مدت از امتناعش دست 

واجب است ، بله اگر نذر صدقه او در مورد عين معينى باشد و منذور له 

قبول آن امتناع بورزد براى ناذر جائز است آن عين را اتالف كند و  از

برگردد او نه ضامن است و نه كفاره اى بعهده  اگر منذور له از امتناعش

 نذرش از دنيا برود هزينه قبل از وفاى به اش مى آيد، و اگر صاحب نذر

اصل مالش برداشته مى شود نه از ثلث آن ، و همچنين  وفاى بنذرش از



بمال داشته باشد مثل ساير واجبات مالى و اگر  هر نذرى كه ارتباط

قبل از آنكه صدقه باو برسد از دنيا برود مخصوصا در صورتى  منذورله

ابق با احتياط اين است شئى معين باو بوده احتمال مط كه متعلق نذر دادن

 .كه وارث او قائم مقام او شود

اگر چيزى را نذر كند براى يكى از مشاهد مشرفه مى تواند  - 21مساءله 

آن چه به نفع آن مشهد است از قبيل تعمير و روشنائى و بوى  آن را در

و نزديك تر به احتياط آن است كه از اينگونه   آن خرج كند خوش و فرش 

و يا ) ع (اگر چيزى را نذر امام  كر كرديم تجاوز نكند، ومصالحى كه ذ

در راه خير  بعضى از اوالد امام كند ظاهرا جائز است آن را باين قصد

خرج كند كه ثوابش بآن امام يا آن امامزاده برسد و در آن راه خير فرقى 

بين اينكه بفقراء صدقه دهد يا زائرين آن امام را كمك كند يا وجوه  نيست

مسجد و پل و امثال آن ، هرچند كه نزديكتر به   ديگر نظير بناىخير

و احسان به پناهندگان بآن  احتياط آن است كه از محدوده كمك به زائرين

مشاهد آنان  حضرات يعنى مجاورين و صالحان از خدام و مراقبين شئون

و اقامه مجالس عزادارى آنها تجاوز نشود البته در وقتى است كه ناذر 

اصى را در نظر نگرفته باشد و يا نذر او بمصرف خاصى خ جهت

 . اكتفاء مى كند در همان مصرف منصرف نباشد و گرنه

و يا ) ع (اگر گوسفندى جهت صدقه و يا نذر يكى از ائمه  - 22مساءله 

مشاهد و امثال اينها معين نمايد نمو متصل آن از قبيل چاق  مشهدى از

اما نماء منفصلش چون شير و بره  شدنش نيز به سود منذور له است و

نظر خالى از وجه  بنابراحتياط آن نيز تابع خود گوسفند است بلكه اين



قبل از نذر داشته و همچنين شيرى كه  نيست ، و اما بره و بزغاله اى كه

 . قبال دوشيده از آن مالك حيوان است

لوفا اگر نذر كند آن چه را كه دارد صدقه دهد نذرش الزم ا - 23مساءله 

چيزى كه هست اگر صدقه دادن همه دارائيش برايش مشقت آور  است ،

عادالنه مى كند و مجموع قيمتها را بذمه مى  شد همه اموالش را قيمت

اموال خود بهر مقدار و نحوى كه خواست تصرف مى  گيرد آن گاه در

گرفته به تدريج صدقه مى دهد و حساب  نمايد و سپس آن چه را به ذمه

قبل از تمام شدنش احساس مرگ كرد وصيت  ا تمام شود و اگرمى كند ت

تركه اش بردارند و صدقه  مى كند بعد از مرگش مقدار باقى مانده را از

 .دهند

اگر )) اگر صاحب نذر از وفاى بآن در وقتى كه معلوم كرده - 24مساءله 

 (( اگر وقت معلوم نكرده)) و يا به طور كلى و براى هميشه (( كرده معلوم

منحل شده از گردنش ساقط مى شود و چيزى بر او  عاجز شوند نذرش

وفاى به آن عاجز شود بنابر اقوى بايد  نيست ، بله اگر نذر روزه كند و از

دادن دو مد به احتياط  عوض از هر روزش يك مد طعام صدقه دهد و

 . نزديك تر است

 كارى است نذر مانند سوگند است در اينكه اگر انجام دادن - 25مساءله 

نماز يا صدقه و امثال اينها در صورتى كه وقتى برايش  چون روزه يا

است كه در همان وقت آن عمل را انجام  معين كرده وفاى بنذرش باين

انجام ندهد و  دهد، همچنانكه حنث نذرش باين است كه آن را در آن زمان

بايد  بودهدر اين صورت بايد كفاره بدهد، و اگر نذرش روزه بوده يا نماز 



قضاى آن را بياورد در روزه بنابر اقوى و در نماز بنابراحوط، و اما اگر 

ايندو بوده ظاهرا قضائش واجب نيست ، و اگر وقت براى آن معين  غير

همه عمر است و جائز است آن را تاءخير بيندازد  نكرده زمان وفاى به آن

تنگ مى شود و وفاى به نذر  تا مظنه مرگش برسد كه در آن هنگام زمان

اين در  حنث چنين نذرى به اين است كه در همه عمر آن را انجام ندهد

صورتى است كه نذرش انجام فعلى باشد و اما اگر نذرش ترك عملى باشد 

عمل را ولو  نذر موقت حنث آن باين است كه در مدت معين شده آن در

 نوبت يك بار مرتكب شود و در غير موقت اين است كه در تمام عمر يك

 مرتكب شود همين كه يك بار مرتكب شود هم حنث شده و هم نذر آن را

 . منحل مى شود همچنانكه در سوگند گذشت

حنثى كه باعث كفاره مى شود عبارت است از مخالفت  - 26مساءله 

اگر عملى كه ترك آن را نذر كرده نسيانا و يا جهال و يا  اختيارى نذر پس

شود حنث نكرده و چيزى بر اين ارتكابش  اضطرارا و يا اكراها مرتكب

ارتكابى نذر منحل نمى  مترتب نمى شود، بله ظاهر اين است كه با چنين

جهل و اضطرار و كراه نيز  شود در نتيجه بعد از برطرف شدن نسيان و

عمل اجتناب كند اگر نذرش مطلق بوده مطلقا و اگر  بايد از ارتكاب آن

اينكه بعد از تمام شدن وقت عذرش  رموقت بوده در زمان تعيين شده مگ

 .برطرف شود

اگر مريضم شفا يافت يا مسافرم برگشت )) اگر نذر كند كه - 27مساءله 

قبل از نذر  مثال بعدا خبردار شود كه مريض او (( روز روزه بگيرم يك

 . او شفا يافته بوده و مسافرش برگشته بود آن نذر الزم الوفاء نيست



ث نذر بنابر اقوى همان كفاره كسى است كه در ماه كفاره حن - 28مساءله 

 .اش را عمدا افطار كند رمضان روزه

   گفتار در عهد

با نيت به تنهائى عهد منعقد نمى شود بلكه بنابراقوى محتاج به صيغه عقد 

على )) و يا (( عاهدت اهللا)) صورت آن صيغه عبارت است از است ، و

 به طور مطلق واقع مى شود و هم به نذر هم است و عهد مانند (( عهداهللا

بر شرط و ظاهرا در عهد  طور مطلق واقع مى شود و هم به طور معلق

چه  مشروط همه احكامى كه در نذر مشروط گذشت معتبر است ، و اما آن

كه در عهد ملتزم به آن مى شود نظير چيزى است كه بر انجام يا تركش 

ر بود در عهد نيز معتبر است ميخورد، تمام آن چه در سوگند معتب سوگند

بود كه بايد آن عمل يا ترك مرجوح دينى يا  ، در سوگند اين معنا معتبر

بر مرجوح نبودن راجح هم باشد  دنيائى نباشد و گفتيم الزم نيست كه عالوه

بخالف نذر كه  تا چه رسد باينكه طاعت خدا باشد در عهد نيزچنين است

عمل مباحى هم عهد ببندد وفاى به  گفتيم رجحان شرط است ، پس اگر بر

انجام ندادنش  آن الزم است ، اما اگر عهد ببندد و عملى را انجام دهد كه

بهتر است يا عملى را ترك كند كه رجحان در انجام آن است آن عهد 

شود و اگر در هنگام عهد اينطور نبوده بعد از انعقاد عهد اين  منعقد نمى

 .ه آن عهد منحل مى شودمرجوح شد طورشده يعنى مورد عهد

خالفت عهد بعد از آن كه منعقد شد موجب كفاره است و اظهر  مساءله م

كفارهآن كفاره كسى است كه يكروز از ماه رمضان را عمدا  آن است كه

 .افطار كرده باشد



  كتاب كفارات

   گفتار در اقسام كفاره

 دارد  آنكه هر دو را- 3 مخير - 2 مرتب - 1: كفاره چهار قسم است 

 2 ظهار - 1مرتب مربوط به سه عمل است   كفاره جمع ، اما كفاره- 4

ظهار و قتل خطائى   افطار قضاء روزه رمضان ، در- 3 قتل خطائى -

 واجب است در درجه اول برده اى را آزاد كند و در رتبه بعد اگر از آن

عاجز باشد دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر از آن نيز عاجز باشد 

طعام دهد و در افطار قضاء روزه رمضان كسى كه بعد  شصت مسكين را

بايد ده مسكين را طعام دهد و اگر  از ظهر روزه قضاءاش را افطار كند

روز پشت سر هم  نتوانست سه روز روزه بگيرد و احتياط آن است كه سه

 كفاره كسى كه در ماه - 1: اما كفاره مخيره ، عبارت است . باشد

 - 2. خود را به يكى از اعمالى كه روزه را مى شكند بكشندروزه رمضان

 زنى - 4 كسى كه عهد خود را حنث كند - 3بشكند  كسى كه نذر خود را

است از يكى از سه كفاره  كه در مصيبت موى خود را بكند و آن عبارت

شصت  يا آزاد كردن برده و يا دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن و يا به

اما كفاره .  كه بنابر اظهر مخيرند بين يكى از آن سه مسكين طعام دادن

 - 1: ترتيبى را دارد و هم تخييرى را در چهار موضع است  جمع كه هم

 خراشيدن زن - 3موى خود را در مصيبت   كندن زن- 2شكستن سوگند 

خود رادر مرگ   چاك زدن مرد گريبان- 4صورت خود را در ماتم 

ر موضع واجب است به طور تخيير يكى فرزند يا همسر كه در اين چها

سه كفاره را انتخاب نموده انجام دهد، آزاد كردن بنده يا طعام ده نفر  از



آنان ، و اگر از همه آنها عاجز شد و قدرت بر انجام  مسكين و يا پوشاندن

و اما .دوم بايد سه روز روزه بگيرد هيچ يك از آنها را نداشت در مرتبه

بظلم و دوم افطار   است يكى كشتن مؤ منى عمدا وكفاره جمع در دو مورد

 كردن روزه ماه رمضان را در روز و با مفطرى حرام كه بنا بر احتياط

بايد هم برده آزاد كند و هم دو ماه پى در پى روزه بگيرد و هم شصت 

 .مسكين را طعام دهد

در بريدن زن موى خود را فرقى نيست بين بريدن همه آن يا  - 1مساءله 

آن البته مقدارى كه عرفا صدق كند كه او موى خود را بريده ،  دارى ازمق

بين كندن آن در مرگ همسرش و يا غير همسرش  همچنانكه فرقى نيست

يكى از نزديكان و يا فردى دور،  و نيز فرقى نيست بين كندن آن در مرگ

كندن را ندارد  و اقوى آن است كه تراشيدن يا سوزاندن حكم بريدن و

 .  كه دادن كفاره مخصوصا در تراشيدن باحتياط نزديكتر استهرچند

در خراشيدن صورت الزم نيست همه صورت را خراشيده  - 2مساءله 

وجوب كفاره مسماى آن كافى است ، بله ظاهر اين است كه  باشد بلكه در

كفاره مخصوص خراش در صورت است  خون آوردن شرط نباشد و حكم

نيز گريبان چاك  ند كه خون بياورد و خراشيدن غير صورت هرچ پس 

 زدن زن هرچند بر مرگ فرزند يا شوهرش و نيز خراشيدن مرد صورت

خود را و كندنش موى خود را نيز گريبان چاك زدن مرد بر مرگ غير 

كفاره ندارد، بله در فرزند فرقى نيست بين پسر و دختر   فرزند و همسرش

اك زدن در مرگ نوه نيز مى شود شامل گريبان چ و اما اينكه آيا اين حكم

محل تاءمل است و احتياط در دادن كفاره در مرگ نوه پسرى است  يا نه



شامل نوه دخترى نشود هرچند كه نزديك تر به احتياط است  و ظاهرا حكم

شامل همسر غير دائمى نيز بشود مخصوصا همسرى كه  و بعيد نيست

 .مدت همسريش طوالنى باشد
 
 

   اراتگفتار در احكام كف

در هيچ كفاره اى آزاد كردن برده كافر كافى نيست ، پس به  - 1مساءله 

برده اسالم شرط است و در كفايت آزاد كردن برده غالم و  طور كلى در

طفل كه به خاطر تبعيت محكوم به مسلمانى باشد يعنى با  كنيز و بزرگ و

وار نيست برابرند لكن ترك اين احتياط سزا پدرش مسلمان باشد يا مادرش

قتل برده بالغ را آزاد كند، در آزاد كردن برده اين شرط نيز  كه در كفاره

سبب آزادى قهرى او باشد از قبيل كورى  معتبر است كه از هر عيبى كه

سالم بوده باشد، و اما  و جذام و زمينگيرى و زخمى شدن به دست مولى

برده اى  دنداشتن عيبهاى ديگر مضر به انجام تكليف نيست پس آزاد كر

ناشنوا و الل و غيره كافى است ، آزاد كردن برده فرارى نيز كافى است 

 . كه نداند كجا است اما بايد بداند زنده است هرچند

در كفارات سه گانه يعنى آزاد بنده و روزه و اطعام نيت  - 2مساءله 

بايد اوال بداند چه مى كند و اين كار چيست كه انجام  يعنى: معتبر است 

عملى كه انجام مى دهد تقرب به  ى دهد، و ثانيا قصد و انگيزه اش ازم

دارد قصد كند كه مثال اين  خداى تعالى باشد، و ثالثا اگر چند كفاره بگردن

عهده  روزه اى كه مى گيرد كدامين كفاره است ، پس اگر هم كفاره به

ده دارد و هم كفاره شكستن سوگند و هم كفاره روزه خوارى و بخواهد بر



كفاره بدون تعيين يكى از آن سه كافى نيست ، و اما اگر  آزاد كند به نيت

دارد تنها قصد آن نوع كافى است و ديگر  از يك نوع چند كفاره به گردن

كفاره اولين روزه اى است  احتياج نيست آن را مشخص كند به اينكه مثال

  ماهكه افطار كرده ام ، پس اگر چند روز از يك ماه رمضان يا دو

رمضان روزه خورده و حال مى خواهد برده اى آزاد كند تا كفاره يك 

است قصد كفاره افطار كند، تعيين كدام روز و از  روز را داده باشد كافى

سال الزم نيست ، و همچنين است اگر بخواهد شصت روز روزه  چه

طعام بدهد، و اگر يقين دارد كفاره اى به  كفاره بگيرد يا شصت مسكين را

كه يكى از خصال سه  گردن ندارد لكن نوع آن را نمى داند لكن ميداند

گردن  گانه است مثال كافى است يكى از آن سه را به نيت اداء آن چه به

دارد انجام دهد بلكه اگر بداند كه آزاد كردن برده اى مثال بگردنش آمده 

 به نيت ما كه به خاطر نذر بوده و يا كفاره ، آزاد كردن برده اى اما نداند

 . فى الذمه كافى است

 كه مجوز)) عجز از آزاد كردن برده در كفاره هاى مرتب - 3مساءله 

با نايابى برده و يا  ((انتقال بمرتبه بعدى نيز روزه شصت روز شود

خريدن آن و يا امثال آن كه در فقه آمده محقق مى شود،  نداشتن تمكن از

 يا خوف شدت يافتن بيمارى و و عجز از روزه با بيمارى مانع از آن

احتمال  احتمال پديد آمدن بيمارى در صورتى كه آن محقق مى شود بلكه

منشاءئى عقالئى داشته باشد نيز عجز را محقق مى سازد، همچنانكه با 

روزه نيز عجز آن محقق مى شود، و آيا صرف وجود  دشوار بودن

رچند كه اميد به يا زياد گردد ه بيمارى و يا ترس از اينكه پيدا شود و



احوال هم در بين باشد كافى است يا آن كه بايد ترس  بهبودى و دگرگونى

بهبودى نيز باشد؟دو وجه بلكه دو قول  او همراه با ياءس از سالمتى و

اميد بهبودى در زمان  است كه اولى خالى از رجحان نيست ، بله اگر

ز روزه باطعام مشكل است بگوئيم مى تواند ا كوتاهى بعد از روزه بدهد

است اگر اطعام را تاءخير  منتقل شود، و در فرضى كه وظيفه اش اطعام

گرفتن  بيندازد تا بيماريش بهبودى يابد و متمكن از روزه شود روزه

 . برايش متعين مى شود و ديگر كافى نيست

انتقال از  جريان حيض و نفاس از موجبات عجز از روزه و - 4مساءله 

، و همين طور ناچارى بر مسافرتى كه روزه را مى روزه باطعام نيست 

 .اين مسافرت باعث قطع تتابع نمى شود شكند زيرا

حال اداء واجب است نه  آن چه در عجز و توانائى معتبر است - 5مساءله 

قادر  حال واجب شدن آن پس اگر در حالى كه كفاره بر او واجب مى شد

 ولى در آن موقع آزاد بر آزاد كردن و عاجز از شصت روز روزه بود

قدرت و عجزش برعكس شود واجبش همان روزه گرفتن  نكرد تا وقتى كه

 .گردد مى شود و وجوب عتق از او ساقط مى

اول است از  اگر در كفاره ترتيب دارت ، كه عتق در مرتبه - 6مساءله 

مشغول شد بعد از  عتق عاجز بود و ناگزير به مرتبه دوم يعنى روزه

ساعت متمكن از عتق شود ديگر عتق بر او واجب نيست ، مدتى حتى يك 

مى تواند روزه خود را بپايان برساند و در اداء تكليفش كافى است  پس او

از روزه صرفنظر نموده برده آزاد كند نيز وجهى  ، و در اينكه بتواند

اگر در خالل روزه گرفتن  است ، بلكه ظاهرا فضيلت آن است ، و



سر بگيرد و  د كه واجب شود دوباره روزه را ازوضعى برايش پيش بياي

به خاطر عذرى مثال يك روز را افطار كرده و تتابع را قطع نموده باشد 

صورتى كه قدرت بر عتق هنوز برايش باقى مانده عتق كردن برايش  در

همچنين است اگر به خاطر عجز از روزه شروع  متعين مى شود، و

 .برطرف شده باشد باطعام كرده و سپس عجزش از روزه

تتابع در روزه درتمام كفارات واجب است كه البته در بعضى  - 7مساءله 

حكم وجوب تتابع از باب احتياط است ، پس كسى كه بايد شصت  از آن ها

بايد آن را پشت سر هم بياورد و نمى تواند در  روز روزه كفاره بگيرد

ه نيتى ديگر هرچند روزه اى ديگر ب وسط يكروز يا بيشتر افطار كند و يا

در رتبه بعد از  به نيت كفاره اى ديگر باشد، چه آن كفاره دو ماهه كه

عتق است و چه كفاره دو ماهه كه يك طرف تخيير است و چه كفاره دو 

بايد با عتق و اطعام جمع شود، همچنين فرقى نيست بين كفاره اى  ماهه كه

ره سوگند، پس كه سه روزه است مانند كفا كه شصت روزه است و آن

دوباره از سر گيرد، نتيجه  هرجا كه خللى بر تتابع وارد آيد واجب است

آغاز كند  وجوب تتابع اين است كه جائز نيست روزه كفاره را از زمانى

كه مى داند در بين مجبور است يك روز و يا بيشتر را روزه اى ديگر 

از رمضان اگر كفاره سه روزه را يك روز يا دو روز قبل  بگيرد، پس

قبل از پنج شنبه اى كه روزه آن را  شروع كند و يا يك روز يا دو روز

 .شروع كند نذر كرده بود شروع كند كافى نيست و واجب است از نو

افطار يك يا چند روز در بين روزه كفاره وقتى مضر به تتابع  - 8مساءله 

باختيار باشد پس اگر افطارش بخاطر عذرى چون اكراه و  است كه



و نفاس باشد ضررى به تتابع نمى زند، و از  اضطرار يا بيمارى يا حيض

قبيل است مسافرت در اثناء كه اگر ضرورتى آن را ايجاب كرده  همين

تتابع را مى شكند، و نيز از همين قبيل است جائى  باشد و بدون ضرورت

نيايد مگر بعد از گذشتن محل   كند و بيادش كه نيت روزه را فراموش 

قبيل است جائى كه   بيايد، و نيز از اين ك يعنى بعد از ظهر بيادش تدار

مثل اينكه كفاره را  روزه اى ديگر بدون اختيار او در بين واجب شود

 فراموش كند و روزه اى ديگر نيت كند و بيادش نيايد مگر بعد از ظهر، و

باز از اين قبيل است جائى كه روزه همه پنج شنبه ها رامثالنذر كرده 

نذر روزه دو ماه پشت سر هم بر او واجب شده باشد كه  باشد و بعد از اين

بهم نمى زند و اين باعث نمى شود كه در  فاصله شدن پنجشنبه ها تتابع را

بدل از روزه بر او متعين شود، و  دو ماهه تخييرى تخيير از بين برود و

اطعام كه روزه ب نيز باعث نمى شود كه در دو ماهه ترتيبى وظيفه اش از

 مرتبه بعدى است منتقل شود، بله در كفاره اى كه روزه اش سه روز است

وسط واقع شدن پنج شنبه مخل به كفاره است در نتيجه بايد وقتى شروع 

نذرى در بين آن سه روز قرار نگيرد، بله اگر نذرى به  كرد كه روزه

 كرده رعايت تتابع ممكن نيست مثل اينكه نذر نحوى است كه با آن ديگر

شدن روزه نذرى ضررى  باشد يك روز در ميان روزه بگيرد وسط واقع

 .ندارد

در تتابع دو ماه روزه كفاره چه مرتبه آن و چه مخيره آن با  - 9مساءله 

بدون عذر همين مقدار كافى است كه يك ماه باضافه يك روز  عذر و چه

ند مى تواند بدون فاصله بياورد كه اگر چنين ك از ماه دوم را پشت سر هم



كسى كه دو ماه روزه كفاره به  بقيه ماه دوم را به تفريق بياورد، پس

قبل از آغاز ماه شعبان شروع كند و بيست  گردن دارد جائز است يك روز

و جائز نيست بماه  و نه روز ديگر را بعد از رمضان بتفريق بياورد

عيد قربان قبل از  شعبان اكتفاء كند، و همچنين جائز است سى و يك روز

 .قبل از آن آغاز كند شروع كند ولى جائز نيست سى روز

اول  كسى كه روزه دو ماهه بر او واجب شده در صورتى كه - 10مساءله 

ماه شروع كند كافى است در ماه هاللى روزه بگيرد هرچند كه بيست و نه 

قول در آن  اما اگر در بين ماه شروع كند چند وجه بلكه چند روز باشند، و

شوال  هست ، كه بهتر تكسير دو ماه است به اين معنا كه اگر مثال در دهم

شروع كرد روزه اش را تا نهم ذى الحجه ادامه دهد بدون فرق بين اينكه 

 باشند يا سى روز تمام و يا يكى از آن دو ناقص و ديگرى  ناقص  دو ماه

 اما به احتياط آن است كه شصت روز روزه بگيرد، و تمام ولى نزديكتر

بنوعى جدائى بيفتد كه شرعا  در صورتى كه بين روزه هاى دو ماهه

يعنى بايد شصت  مضر به تتابع نباشد اين احتياط متعين و الزم مى شود

 .روز روزه بگيرد

در اطعام واجب در كفارات مخير است بين اينكه طعام را به  - 11مساءله 

مايد و يا عده اى را تحويل دهد و يا آنان را ميهمان كرده سيرن مساكين

تحويلشان دهد، و اما اينكه اگر بخواهد آنان  سير كند و طعام عده ديگر را

معينى ندارد معيار سير شدن  را سير كند چه قدر بايد طعام دهد مقدار

تحويل دهد حداقل  مسكين است كم باشد يا زياد، و اما اگر بخواهد طعام را

 (( و كه هفتصد و پنجاه گرم استيك چهارم سه كيل)) بايد به وزن يك مد



بوده باشد و افضل بلكه باحتياط نزديكتر دادن دو مد است و در هر دو 

عدد شصت و يا عدد ده كامل باشد، بنابراين سير كردن  قسم الزم است

پنج نفر در دو نوبت و يا تحويل دادن  سى نفر در دو نوبت و سير كردن

كردن مساكين در يك  و اما جمعبه يك نفر دو سهم كفاره را كافى نيست 

تحويل دادن پس اگر شصت  جا شرط نيست نه در سير كردن و نه در

مسكين را  مسكين را در اوقات متفرق و از شهرهاى مختلف هرچند كه يك

 . امسال و ديگرى را سال ديگر سير كند كافى است

واجب از اطعام و سير كردن مسكين سير كردن در يك وعده  - 12مساءله 

بهتر آن است كه هر مسكين را يك شبانه روز سير كند  است هرچند كه

 .يعنى صبحانه و عصرانه بدهد

در سير كردن كافى است هر طعامى كه تغذى به آن براى  - 13مساءله 

متعارف باشد چه پخته و چه نپخته از انواع غذاهاى مختلف و  غالب مردم

 جنس گندم يا جو يا متعارف است ، چه يا نان از هر جنس كه پخت آن

در كفاره سوگند و  ذرت يا ارزن يا غير اينها هرچند بدون خورشت ، بله

هر كفاره اى كه معادل آن است نزديكتر به احتياط آن است كه طعام 

كمتر و پائين تر از طعامى كه بزن و فرزند خود مى دهد نباشد،  مسكين

ست البته بهتر آن است كه گفته شد خالى از قوت ني هرچند كه اكتفاء بهمان

شود با خورشت باشد و آن عبارت  كه طعامى كه به مسكين خورانده مى

خورند، چه خشك  است از هر چيزى كه به طور متعارف آن را با نان مى

باشد  باشد چه تر هرچند سركه يا نمك يا پياز باشد البته هر چه خوبتر

ست كه عرف آن بهتر است ، و طعامى كه باو داده مى شود هر چيزى ا



چه خام و چه پخته از قبيل گندم و جو و آرد و نانى كه از  را طعام بنامد

برنج و غيره ، و نزديك تر به احتياط آن است  آرد آن دو پخته مى شود و

مويز و خوراندن آن نيز كافى  كه يا گندم يا آرد گندم ، و دادن خرما و

 . است

يل دادند او مالك آن طعام مى وقتى طعام را به مسكين تحو - 14مساءله 

عبارت ديگر تحويل به او يعنى تمليك او، در نتيجه وقتى آن را  شود و به

و هركارى بخواهد با آن مى كند و محكوم نيست  مى گيرد مالك مى شود

 .برساند به اينكه فقط آن را به مصرف خوراك

ن صغير در استحقاق مد كبير و صغير برابرند يعنى به مسكي - 15مساءله 

يك مد داد به فقير كبير نيز يك مد، هرچند كه الزم است طعام  هم بايد

صورت خوراندن نيز اگر صغيرها آميخته  صغير را به ولى او داد و در

يا چند عائله كه جمعا شصت  با كبيرها باشند حكم همين است يعنى اگر يك

داده ،  رانفرند هم صغير در آنان هست و هم كبير اطعام كند كفاره خود 

اما اگر همه صغير باشند الزم است دو نفر از آنان را يك نفر بحساب 

نزديك تر به احتياط آن است همه جا اطفال را دو نفر يكى  آورد بلكه

الزم نيست سير كردن اطفال به اذن  حساب كنند، و ظاهر اين است كه

 .ولى آنان باشد

 چند كفاره به يك مسكين اشكالى نيست در اينكه جائز است از - 16مساءله 

تحويل دادن ،  مد داد هرچند با اختيار بدون فرق بين خواندن و بيش از يك

بنابراين اگر كسى همه ماه رمضان را روزه خورد ميتواند شصت نفر 

تحويل دهد هرچند  سى روز غذا بدهد و يا به هر يك سى مد طعام معين را



 .نيز در دسترس باشندكه ناچار باين عمل نباشد يعنى فقراء ديگر 

اگر عدد مسكين كه جهت دادن كفاره الزم دارد در شهر  - 17مساءله 

به شهرى ديگر منتقل كند و اگر نشد منتظر بماند  نباشد واجب است آن را

كمتر از عددى كه مى خواهد وجود  تا در شهرخودش يافت شود و اگر

ل كند، و در تكرار تكمي داشت ميتواند به طور مكرر بآنان بدهد تا عدد را

هست  اكتفاء مى كند به همه موجودين پس اگر ده نفر مسكين در شهر او

 نوبت به آنان طعام مى دهد و جائز نيست در پنج نفر دوازده بار  شش 

احتياط آن است كه در مواقعى كه دسترسى به عدد  تكرار كند ت و

ام و نيز احتياط نه تكرار دادن طع مساكين نيست اكتفاء كند بر تكرار طعام

 .در اين است كه تكرار را در ايام متعدد انجام دهد

مراد به مسكين كه مصرف كفاره است همان فقير است كه  - 18مساءله 

، و او كسى است كه آذوقه يك سال خود را نداشته  مستحق زكات است

حرفه و كارى نداشته باشد كه روز به  يعنى)) باشد نه فعال و نه بالقوه

است اينكه مسلمان و بنابر  و نيز شرط (( را درآورد رج زندگيش روز خ

نظر فكر  احتياط مؤ من باشد هرچند كه جواز دادن كفاره به مخالفى كه از

اهل  مستضعف است خالى از قوت نيست مگر آن كه ناصبى يعنى دشمن

باشد كه دادن كفاره به او جائز نيست ، و نيز ) ص (بيت رسول خدا 

واجب النفقه دهنده كفاره از قبيل پدر و مادر و فرزند و  كهشرط است اين

همسر انقطاعى و به ساير خويشاوندان  همسر دائمى نباشد، اما دادن آن به

اشكال ندارد، و در فقير داشتن عدالت بلكه  و ارحام چون برادر و خواهر

نيست به كسى كه متظاهر به  حتى نداشتن فسق شرط نيست ، بلكه جائز



كفاره غير  ت و پرده حيا را كنار زده داده شود، و در اين كه آيافسق اس

قول است و جواز آن خالى  هاشمى را جائز است به هاشمى داد يا نه دو

به مورد  از رجحان نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه تنها

حالل مى  اضطرار و احتياج تامى كه خوردن زكات را براى هاشمى

 .شودسازد اكتفا 

كه آن : در پوشاندن مسكين در كفاره اين شرط معتبر است  - 19مساءله 

داده مى شود نزد عرف لباس شمرده شود و فرقى ميانه نو  چه به مسكين

شرطى كه پاره و مندرس و پوشيده نباشد كه  و كهنه آن نيست ، البته به

 لباس استعمال پاره شود، پس به مالك اينكه بايد در نظر عرف با اندكى

و شبكاله و شال كمر و چكمه و جوراب كافى نيست  باشد پوشاندن عمامه

يك جامه يعنى يك شلوار به تنهائى  ، و نزديكتر به احتياط آن است كه به

يعنى به يك مسكين  و يا يك پيراهن غير عربى و كوتاه هم اكتفاء نشود

  به يككمتر از يك پيراهن و شلوار نرسد هرچند كه اقوى جواز اكتفاء

جامه است و احتياط آن است كه جامه اى باشد كه عورت فقير را بپوشاند 

مانند اطعام عدد معتبر است ، پس اگر يك فقير را ده نوبت  و در جامه نيز

آيد، و اما در فقيرى كه پوشانده مى شود  بپوشاند يك نوبت به حساب مى

ء به پوشاندن بله در اكتفا فرقى نيست بين صغير و كبيرو مرد يا زن ،

اشكال و احتياط ترك نشود، و در لباس  بچه شيرخوار يك ماهه يا دو ماهه

احتياج به دوخت  ظاهرا دوخته بودنش معتبر است مگر آن جامه اى كه

 ندارد پس اگر جامه اى كه متعارف دوخته آن است ندوخته به فقير بدهد

 با اجرت دوخت كافى نيست ، بله ظاهرا اشكالى ندارد كه جامه ندوخته را



خودش آن را بدوزد و بپوشد و دادن لباس مردانه به زن  بفقير بدهد تا او

و همچنين دادن لباس كودكانه به بزرگ و   كافى نيست ، فقير و به عكس 

پنبه اى يا كتانى آن و غيره و   فرقى نيست بين پشمى و اما در جنس لباس 

 است مگر آن كه اشكال در كافى بودن حرير خالص براى مرد فقير

باشد و اگر  بخاطر ضرورتى و يا علتى ديگر پوشيدن آن براى مرد جائز

 تمام عدد در دسترس نبود هر تعدادى كه فقير در دسترس دارد مى پوشاند

و منتظر مى ماند تا بقيه يافت شود، و نزديكتر به احتياط آن است كه مثال 

ش از سى مسكين شصت مسكين بپوشاند ولى در شهر بي اگر قرار است

بپوشاند بعدا هم كه فقير يافت مى شود  وجود ندارد آن سى نفر را دوبار

 .سى نفر ديگر را هم بپوشاند

در كفارات با دادن قيمت تكليف ساقط نمى شود نه در اطعام  - 20مساءله 

پوشاندن بلكه ناگزير بايد در اطعام طعام را به فقير بدهد يا با  و نه در

وى و يا باينكه طعام را ملك فقير كند، و همچنين است  هخوراندن طعام ب

بدهد، بله اين اشكال ندارد كه اگر فقير  در پوشاندن كه بايد جامه را بفقير

بدهند و او را در خريد  شخص مورد اعتماد و وثوقى است قيمت را به او

وكيل كنند به اين معنا كه فقير طعام را به  لباس و طعام يا لباس تنها

پول بخرد و آن گاه آن را بخورد و يا به خودش  لت براى صاحبوكا

 .پول بخرد و سپس آن را بپوشد تمليك كند و يا لباس را براى صاحب

وقتى كفاره مخيره بر شخصى واجب شود كافى نيست كه دو  - 21مساءله 

بدهد، به اينكه مثال در كفاره ماه رمضان يك ماه روزه بگيرد و  نوع كفاره

يا در كفاره سوگند پنج مسكين را سير كند و  سكين طعام بدهد وسى نفر م



اشكال ندارد كه در يك قسم كفاره بين  پنج نفر ديگر را بپوشاند، بله اين

طعام دهد و به جمعى ديگر  افراد تفاوت بگذارد به جمعى از آنان يك نوع

بعده اى ديگر  طعامى ديگر و يا به عده اى لباس پشمى مثال بپوشاند و

از  لباس پنبه اى بلكه همان طور كه در سابق نيز گفتيم مى تواند بعضى

 .آن عده را طعام بخوراند و بعضى ديگر را طعام تحويلشان دهد

در كفاره چه مخيره باشد يا مرتبه و يا كفاره جمع براى عتق  - 22مساءله 

نيست ، يعنى اگر ممكن نباشد تكليف نسبت به آن ساقط مى شود به  بدلى

متتابع و اطعام كه اگر براى كسى ممكن نباشد اگر  ف روزه دو ماههخال

رمضان باشد و او هيچ يك از  كفاره مربوط به روزه خوارى در ماه

صدقه دهد و اگر  خصال سه گانه قادر نباشد بايد عوض آن به مقدار ممكن

 از دادن صدقه نيز عاجز باشد بايد از خداى تعالى طلب آمرزش كند و

 بار بگويد استغفراهللا و نزديك تر به احتياط آن است كه در اين حداقل يك

بعدا متمكن شد سه كفاره را بدهد، و در غير اين صورت  صورت اگر

از عاجز از همه سه كفاره شد در  يعنى غير كفاره روزه رمضان اگر

روز روزه مى  كفاره ظهار بنابر اقوى و در غير آن بنابر احتياط هيجده

راحتياط رعايت تتابع را در آن مى كند و اگر از آن نيز گيرد، و بناب

باشد بنابراحتياط عوض روزه هر مقدار كه توانست روزه مى گيرد  عاجز

 ممكن بود صدقه  شصت مسكين بهر مقدار كه برايش  و يا بعوض اطعام

عمل نيز به كلى عاجز شود استغفار مى كند ولو  اين دو مى دهد و اگر از

 .يك بار

ظاهرا وجوب كفارات موسع و غير فورى است ، پس  - 23 مساءله



نيست و تاءخيرش تا حدى كه سهل انگارى در انجام  مبادرت در آن واجب

 . تكليف الهى شمرده نشود جائز است

وكيل گرفتن جائز است ، و اگر  در پرداخت كفاره هاى مالى - 24مساءله 

دش كفاره را از وكيل مى كند و اگر خو وكيل در اخراج گرفت نيت را

موكل بايد  وكيل بدهد تا او آن را به فقير برساند خود مالش اخراج كرده به

هنگام تحويل دادن به وكيل نيت كند و در نيت كردنش اين مقدار كافى 

دل بگويد اين را كه بوكيلم مى دهم تا به فقير برساند كفاره  است كه در

زى و چه ساعتى و چه تفصيال بداند وكيل چه رو است ، و الزم نيست

وكيل مى رساند و اما در كفارات بدنى وكيل گرفتن  دقيقه اى آن را به

 . آن صحيح نيست مگر از ميت جائز نيست و بنابراقوى نيابت هم در

كفارات مالى حكم دين را دارد بنابراين اگر كسى كه بدهكار  - 25مساءله 

 خارج كنند، و اما دنيا برود واجب است آن را از اصل مالش آن است از

هزينه آن از تركه به ورثه واجب نيست و  كفارات بدنى اداء آن و اخراج

مى شود در وجوب انجام  اگر ميت وصيت به آن كرده باشد از ثلث داده

قوى ، البته  واجبات بدنى ميت بر ولى او يعنى پسر بزرگش احتمالى است

 ده باشد، و اما اگراين در صورتى است كه تكليف روزه بر ميت متعين بو

غير روزه بر او متعين باشد به اينكه كفاره اش مرتب باشد و قدرت بر 

نداشته در نتيجه اطعام بر او متعين شده باشد بر ولى او  عتق و روزه

او مخيره بوده و او هم مى توانسته  انجام آن واجب نيست و اگر كفاره

از تركه ميت  ه آنروزه بگيرد و هم اطعام بدهد اگر ممكن باشد هزين

باشد  برداشته شود بر مى دارند و اگر ممكن نباشد مثال تركه او تلف شده



و يا ورثه موافقت نكنند اطعام بدهند احتياط آن است كه ولى او روزه او 

 .را انجام دهد

  كتاب الصيد و الذباحة

   گفتار در صيد

 طريق همان طور كه حيوان حالل گوشت به وسيله تذكيه يعنى ذبح به

حالل مى شود، و  حالل مى شود به وسيله صيد معتبر شرعى نيز شرع

 شكار يا به وسيله حيوان انجام مى شود و يا به غير حيوان و به عبارت

ديگر آلت و وسيله اى كه با آن حيوان شكار مى شود يا حيوان است و يا 

 در هر يك از اين دو قسم در ضمن مسائلى بيان مى جامد و تمام كالم

 .شود

در شكار حيوان و كشته شده اش جز آن چه با سگ شكارى  - 1مساءله 

حالل نيست ، چه اينكه آن سگ تازى سلوقى باشد يا غير  صيد مى شود

پس كشته هيچ درنده ديگر از قبيل ببر و  آن و اينكه سپاه باشد يا غير آن

 عقاب و قرقى و غير پلنگ و غير آنها و الشخورهاى پرنده چون باز و

را كه  آنها حالل نيست ، هرچند كه تربيت شده باشد بنابراين هر شكارى

 سگ تعليم ديده بگيرد و با گزيدن او را بكشد يا مجروح كند تذكيه شده و

 حالل است و احتياج به ذبح ندارد، پس گزيدن سگ و مرجوح  خوردنش 

 . بدن حيوان كه باشد به منزله ذبح است كردنش از هر جاى

كه سگ آداب : در حليت شكار سگ اين شرط معتبر است  - 2مساءله 

باشد و براى اينكار تربيت شده باشد و نشانه آن اين است  شكار را آموخته

هرگاه صاحبش او را با صداى مخصوص  كه سگ عادت كرده باشد كه



مانع بطرف شكار برود و  بطرف شكار بفرستد حيوان در صورت نبودن

برگشتن بخواند   از رفتن بازبدارد و بهچون او را با صدائى مخصوص

دعوت  برگردد، بله اين معنا كه با ديدن شكار و نزديكيش به آن گوش به

صاحبش كه او را به برگشتن مى خواند ندهد مضر نيست ، و احتياط آن 

عادت را هم داشته باشد كه وقتى شكار را گرفت آن را  است كه اين

ش برسد و از اين عادت تخلف نكند صاحب نخورد و همچنان نگاه دارد تا

 . جز به ندرت

 : در حالل بودن شكار سگ تربيت شده چند چيز معتبر است - 3مساءله 

اينكه شكار با فرستادن صاحب سگ انجام شده باشد، پس اگر سگ : اول 

صاحبش حيوانى را تعقيب و شكار كند مقتول او حالل نيست  بدون تحريك

صاحبش هم او راتحريك كند و حتى اگر  ، هرچند كه بعد از دويدنش

سريعتر بدود كه چون  تحريك صاحبش در دويدن او اثر بگذارد يعنى

مقتولش   بسوى شكار باجازه و تحريك صاحبش نبوده بنابراحتياط حركتش 

حالل نيست ، و همين طور است حال در جائى كه صاحبش نبوده 

 حال در جائى كه حالل نيست ، و همين طور است بنابراحتياط مقتولش

روانه كرده باشد مثال  صاحب سگ او را براى كارى ديگر غير شكار

بين راه  فرستاده باشد تا دشمنى يا درنده اى را از او دور كند و حيوان در

ارسال معتبر  به آهوئى برخورد كند و آن را از پاى درآورد، و آن چه در

سگ آن است قصد جنس شكار است نه شخص شكار پس اگر صاحب 

روانه كند به سوى آهوئى كه ديده و حيوان برود و آهوئى را  حيوان را

نديده بود آن آهوى مرده حرام نيست ، ودر  شكار كند كه صاحبش آن را



اجازه صاحبش بشكار آهو  حالل بودنش همين مقدار كافى است كه سگ با

 بفرستد رفته است و همچنين است اگر صاحبش او را براى شكار حيوانى

 اينكه: دوم .و او آن حيوان را با حيوانى ديگر شكار كند كه هر دو حاللند

فرستنده سگ مسلمان و يا بحكم مسلمان باشد نظير كودك مسلمان كه 

به شرطى كه به حد تمييز رسيده باشد، پس اگر  محلق به مسلمان است

كه لعنت خدا بر آنان )) نظير ناصبى ها سگ را كافر يا محلق به كافر

اينكه هنگام روانه كردن سگ : سوم .حالل نيست  بفرستد شكارش ((دبا

عمدا ترك كند مقتول سگ حالل  نام خدا را بر زبان بياورد پس اگر آنرا

ضرر ندارد و  نيست ، و اما اگر ترك نام خدا به خاطر فراموشى باشد

احتياط آن است كه هنگام روانه كردن سگ نام خدا را ببرد و اكتفاء نكند 

اينكه مردن شكار مستند به گزيدن : چهارم .گفتن آن در هنگام اصابه  به

آن باشد پس اگر حيوان صيد شده بسبب ديگر مرده  سگ و مرجوح كردن

كردن و يا خسته كردن و يا زهره ترك  باشد نظير صدمه زدن و يا خفه

: پنجم .اينها حالل نيست  شدن از ترس يا پرت كردنش از بلندى يا غير

يافت  صاحب سگ حيوان شكار شده را زنده نيابد و يا اگر زندهاينكه 

حاصل كالم اينكه وقتى سگ خود  مهلت ذبح كردن آن را نداشته باشد، و

حيوان را گرفت  را به طرف شكار روانه كرد اگر بعد از آن كه سگ آن

حالل و  و گزيد و بيجانش كرد بآن رسيد و ديد كه حيوان مرده آن حيوان

 وهمچنين اگر وقتى به آن رسيده زنده بود لكن فرصت ذبح مزكى است ،

حالل نمى  نيافت تا مرد، و اما اگر فرصت ذبح آن را داشته باشد آن را

شود مگر به ذبح و اگر با اين وضع او را ذبح نكند و بميرد ميته است ، 



كمترين نشانه زنده بودنش اين است كه ببيند چشم بهم مى زند يا پايش  و

يا دم و دستش را مى جنباند اگر در چنين حالى آن را   مى دهد ورا تكان

داشت و ذبحش نكرد ميته مى شود، و  دريافت و وقت كافى براى ذبح آن

حال اگربه بيند كه بعد از گزيدن سگ همچنين ميدود و سگ  همچنين است

دنبال مى كند تا آن كه مى ايستد اگر ديد زمانى از حياتش باقى  آن را

ذبح كند جز با ذبح حالل نمى شود، و اما اگر اين  مى تواند آن رااست كه 

حالل است و ملحق به نداشتن فرصت  مقدار فرصت نيابد بدون ذبح هم

خاطر كوتاهى وى  است ، آن جائى كه فرصت دارد لكن ترك تزكيه به

 نباشد مثل اينكه با عجله كارد را آماده كرد و از غالف بيرون كشيد لكن

همين فاصله كوتاه مرد حالل است ، اما اگر كارد در غالفى حيوان در 

بوده و بيرون كشيدن كارد از آن وقت برده باشد و  تنگ و غير متعارف

حالل نيست ، و همچنين است صورتى كه  بدين جهت حيوان مرده باشد

كارد خونين و  غالف تنگ و غير متعارف نباشد لكن كارد به خاطر

سبيده باشد، و از جلمه مواردى كه صياد چسبنده بودنش به غالف چ

ندارد اين مورد است كه حيوان شكار شده با تتمه نيرويش آن چنان  تقصير

نگذارد صياد آن را ذبح كند و درنتيجه بدون ذبح  دست و پا بزند كه

بنابر اقوى نبايد نداشتن آلت ذبح را  بميرد، بله بنابراحتياط اگر نگوئيم

درك كند و زمان براى  س اگر حيوان را زندهملحق به اين صورت كرد پ

بميرد حالل  ذبحش نيز باشد لكن به خاطر نداشتن كارد حيوان بدون ذبح

 . نيست

آيا بر آن كسى كه سگ را جهت شكار روانه مى كند دويدن و  - 4مساءله 



به سوى صيد هنگام روانه كردن سگ واجب است يا هنگامى  شتاب كردن

شكار رسيده هرچند كه شكار هنوز تسليم نشده  هكه سگ را مى بيند كه ب

نگاه داشته و شكار نمى تواند  باشد و يا هنگامى كه شكار را گرفته و

است كه  بگريزد و يا آن كه اصال شتابكردن واجب نيست ؟ظاهر اين

 از هنگامى است كه شكار را متوقف كرده ، پس  واجب است و وجوبش 

ر را متوقف كرده واجب است به احساس كرد سگ شكا زمانى كه صياد

زنده يافت آن را ذبح كند پس  مقدار متعارف شتاب كند تا اگر حيوان را

خوردن آن حالل نيست  اگر شتاب نكند و وقتى برسد كه حيوان مرده باشد

 ، و اما قبل از متوقف كردن شكار ظاهر اين است كه شتاب واجب نيست

اين احتياط سزاوار نيست ، البته هرچند كه نزديكتر به احتياط است و ترك 

است كه احتمال بدهد شتاب كردنش و خود را زودتر به  اين در جائى

احتمال دهد كه اگر شتاب كند شكار را  شكار رساندنش اثرى دارد يعنى

دليل وسعت وقت و داشتن آلت مى تواند آن را  زنده درك مى كند و به

چند به خاطر اين احتمال ندهد احتمال را ندهد هر ذبح كند، و اما اگر اين

اشكال شتاب كردن واجب نيست ، پس  كه بداند كارد همراهش نيست بدون

بحال خود واگذارد تا سگ آن را با گزيدن  در چنين فرضى اگر حيوان را

 بخواهد بفهمد كه  حالل است ، بله اگر در همين فرض  بكشد خوردنش

گر و نميتواند بفهمد مگر يا به علت دي حيوان به خاطر گزيدن سگ مرد و

در اين صورت دويدن به  با دويدن و زودتر وضع او را زير نظر گرفتن

 . خاطر اين جهت الزم است

در حالل شدن شكار شرط نيست اينكه شكارچى يك نفر باشد  - 5مساءله 



نفر سگ را روانه كند، و نيز شرط نيست كه سگ يكى باشد پس  يعنى يك

و يا يك نفر چند سگ را و يا چند نفر چند سگ   اگر چند نفر يك سگ را 

درآورند خوردن آن حالل  را روانه كنند و آن سگها يك شكار را از پاى

 است ، بله در جائى كه شكارچى و يا سگ شكارى متعدد است همه آن

شرائطى كه شرعا در شكارچى و در سگ معتبر بود در آنها نيز معتبر 

باشند يكى مسلمان و ديگرى كافر يا فرستنده سگ دو نفر  است پس اگر

نبرد و يا يكى از سگها تربيت شده باشد و  يكى نام خدا را ببرد و ديگر

 . باشند اين شكار حالل نيست ديگر نشده باشد و هر دو شكار را كشته

شكارى كه به وسيله غيرسگ يعنى با آلت جمادى كشته شده  - 6مساءله 

ه آلت اسلحه اى تيز باشد كه چون خوردنش حالل نيست ، مگر آن ك باشد

و امثال اينها با تيزيش حيوان را بكشد و يا چون  شمشير و كارد و خنجر

بدون شكار را سوراخ كند حتى  تير و نيزه و پيكان بخاطر نوك تيزش

فرق بين اينكه تيغه  عصائى كه در نوك آن آهن تيزى بكار رفته باشد بدون

تيز ساخته   و يا آلت خودش نوكنوك تيزى بر سر آلت نصب شده باشد

 شده باشد، بلكه بعيد نيست كه اصال آهنى بودن آلت صيد شرط نباشد

بنابراين كافى است كه آن آلت سالحى برنده يا فرو رونده باشد از هر 

باشد حتى از فلز روى يا طال و نقره لكن نزديكتر به احتياط آن  فلزى كه

 و بنابراحتياط بايد چيزى باشد كه معتبر بدانيم است كه آهنى بودن آن را

 استعمال شود و اين شامل شكار كردن به وسيله عادة به عنوان سالح

آمپول و سيخ كباب و چيزى خاردار و امثال اينها نميشود و ظاهرا در 

اين شرط معتبر نيست كه بدن شكار را پاره كن و  آلت شكار و آهنى تيز



دف تير قرار داد و يا با نيزه ه زخم براو وارد آورد پس اگر شكار را

حالل است ، هرچند كه  ضربه به او وارد آورد و او را بكشد خوردن آن

به  زخمى و اثرى از تير و نيزه در بدن حيوان نيابد و معراض هم ملحق

آهن تيز است ، و معراض به طورى كه گفته اند چوبى است نوك تيز 

 بلكه در دوطرف چوب نازك نوك آن آهن تيزى بكار رفته باشد بدون اينكه

و سنگين است و احتمال هم دارد كه معراض تير  و تيز و وسط آن ضخيم

فلزى بكار نرفته لكن وسط آن سنگين  نوك تيزى باشد كه بر سر آن پيكانى

رود و فرو رفتنش در  است و سبب مى شود نوك تيز در بدن شكار فرو

نوك آن و  طر تيزىبدن شكار به خاطر سنگينى وسط تير است نه به خا

به هر حال معراض چه آن باشد و چه اين شكار صيد شده با اين آلت 

حالل است كه بدن حيوان را پاره كرد و در آن فرو رفته باشد  وقتى

حيوان به خاطر سنگينى معراض مرده باشد و هيچ  هرچند اندك ، پس اگر

رض حالل نيست و احتياط آن است كه از معا زخمى بر نداشته باشد

فلزى نوك تيز و غير  تجاوز نشود و شكارى كه به وسيله آلتى غير

 .معراضى كشته شده گوشت آن را نخوريد

هر آلت جمادى كه داراى آهنى تيز باشد و يا تيز و غير آهنى  - 7مساءله 

با تيزيش حيوان را زخمى سازد شكارش حالل است ، و هر آلتى  باشد كه

د و نه آهنى بلكه مانند سنگ و گرز و تيز باش كه چنين نباشد يعنى نه

مقتول آن حالل نيست ، همچنانكه مقتول به وسيله تور  چماق و گلوله باشد

امثال آن حالل نيست ، بله شكار كردن با اين گونه آالت و  و بند و

پلنگ و باز و غيره و حيوان را زنده  همچنين با غير سگ نظير ببر و



اينگونه جانداران حالل   اينگونه آالت وگرفتن اشكالى ندارد لكن شكار با

 .نيست مگر وقتى كه حيوان را زنده بگيرد و آن را ذبح كند

بعيد نيست شكارى كه به وسيله آلتى كه گلوله معروف است  - 8مساءله 

شده باشد حالل باشد به شرطى كه همه شرائط موجود باشد و  كشته

 يا تيزيش در بدن شكار شرطى كه گلوله نوك تيز باشد و بنابراحتياط به

بنابراحتياط بايد از خوردن حيوانى كه به وسيله گلوله اى  فرو برود، پس

اجتناب شود هرچند كه گلوله با قوتى كه  شكار شده كه اين طور نيست

و گلوله اى كه در مساءله  داشته بدن حيوان را زخمى و پاره كرده باشد

شكار را پاره  يزى خود بدنقبل ى گفتيم غير اين گلوله اى است كه با ت

 .مى كند

در حليت حيوانى كه با آالت جمادى كشته شده اين شرط معتبر  - 9مساءله 

شكارچى آن و آلت شكارش يكى باشد، پس اگر شخصى آن  نيست كه

ديگرى آن را با نيزه بزند و هر دو نام خدا را  حيوان را با تير بزند و

شرائط را داشته باشند آن شكار  ابرده شكار را كشته باشند اگر شكارچيه

به طرف شكار  حالل است ، بلكه حتى اگر يكى از آن دو سگ خود را

و  بفرستد و ديگرى آن را با تيز بزند و در نتيجه شكار با گزيدن سگ

 . زخم تير كشته شود حالل است

در صيد به وسيله آلت جمادى همه شرائط در شكار با حيوان  - 10مساءله 

پس در آنجا نيز معتبر است اينكه صياد مسلمان باشد و است ،  شرط

نام خدا را ببرد و اينكه بكار بردن آلت براى  هنگام بكار بردن آلت شكار

ديگر و يا به طرف دشمن و يا خوكى  شكار باشد، پس اگر تير را بهدفى



حالل نيست هرچند كه  بيندازد ولى به آهو اصابت كند و آن را بكشد

باشد، و  ى تصادفا به خاطر غرضى نام خدا را هم بردههنگام تيرانداز

همچنين اگر تير بدون اختيار از دستش رها شود و تصادفا به شكارى 

آن را بكشد، شرط ديگر حالل بودن شكار با آالت جمادى اين  برخورده

رسد مرده باشد و يا اگر زنده است آن قدر زنده  است كه وقتى به آن مى

باشد بنابراين اگر گنجايش ذبح را داشته   آن را داشتهنماند كه گنجايش ذبح

حالل نمى شود و كالم در اينكه دويدن و بعجله خود را به  باشد جز با ذبح

اينجا نيز حكم شكار با حيوان را دارد و  شكار رساندن واجب است يا نه

كه قتل شكار تنها  كالم در آن جا گذشت ، شرط ديگر حليت آن اين است

حالل است پس اگر چيزى ديگرى سبب  د به آلتى كه شكار با آنمستند باش

حالل نيست ، بنابراين اگر بعد از اصابت  قتل حيوان شده باشد آن حيوان

در آب بيفتد و غرق شود به  تير به شكار حيوان از كوه پرت شود و يا

قتل آن باشد و هم پرت شدن يا غرق شدن آن  طورى كه هم تير سبب

 ت بلكه در صورتى هم كه شكارچى نداند تير او سببحالل نيس حيوان

مستقل در قتل حيوان بوده يا نه باز حالل نيست و همچنين اگر دونفر 

 .و بكشند و يكى از آن دو شرط را دارا نباشد حيوان را هدف قرار دهند

در مباح بودن شكار شرط نيست كه وسيله شكار مباح باشد،  - 11مساءله 

  غصبى يا آلت تيراندازى غصبى شكار كند هر چندكسى با سگ  اگر پس 

عمل غصبش حرام است اما شكارش حرام نيست ، چيزى كه هست بايد 

المثل آلت غصبى را به مالكش بپردازد و شكار ملك صياد است نه  اجرت

 . ملك مالك وسيله



حيوانى كه كشته آن به وسيله سگ يا هر آلت شكارى ديگر  - 12مساءله 

هر حيوان وحشى و : ه شرائط حالل است عبارت است ازهم با اجتماع

صحرائى و چه اينكه به حسب اصل خلقت  گريز پاچه مرغ باشد يا حيوان

آن كه به حسب اصل  وحشى باشد مانند كبك و آهو و گاو وحشى و يا

 خلقت اهلى بوده و سپس وحشى و يا چموش شده باشد پس گاو و شتر

، و خالصه كالم هر حيوان حمله ور وحشى شده نيز با شكار حالل است 

گاوميش حمله گر و مثل آن هر حيوان حالل گوشتى را كه  از بهائم چون

با تدبير حيله ميتوان شكارش كرد، اما  به آسانى به دست نمى آيد مگر

او به حسب اصل خلقت  حيوان اهلى كه با انسان انس گرفته چه اينكه انس

مانند آهو  و گوسفند و يا عارضى باشدبوده باشد مانند مرغ خانگى و گاو 

قبل از آن كه قادر بر  و كبك اهلى شده و همچنين بچه حيوان وحشى

قبل از به پرواز درآمدنش با  دويدن شده باشد، و جوجه مرغى وحشى

حالل نمى شود بلكه بايد ذبح شود، پس اگر مرغ وحشى  تذكيه شكارى

ها مرغ حالل مى شود نه هر دو را بكشد تن جوجه اش را با تيز بزند و

 . جوجه اش

حالل  ظاهرا همين طور كه تذكيه شكارى در حيوان وحشى - 13مساءله 

حالل مى سازد و پوست آن  گوشت اثر مى گذارد و خوردن گوشت آن را

و آن را  را پاك مى كند در حيوان وحشى حرام گوشت نيز اثر مى گذارد

 انتفاع است ، البته اين در قابل تذكيه مى كند در نتيجه پوست آن پاك و

با سگ شكارى  وقتى است كه حيوان با آلتى جمادى شكار شود و اما اگر

 . تاءمل و اشكال است صيد شود در قبول تذكيه اش



اگر قطعه اى از بدن شكار بيفتد در صورتى كه آلت شكار  - 14مساءله 

ر افتاده و محلل نباشد مثال تور يا طناب باشد آن جزئى كه از بدن شكا آلت

در آن جزء نباشد  (( كه در گردن حيوان است)) محل كارد سر حيوان و

اگر هنوز حركت داد در صورتى كه  حرام است ، و اما بقيه آن حيوان

حركت مذبوح باشد  حيات مستقر حيوان از بين رفته باشد و اين حركتش

سر  نىآن نيز حرام است ، و اما اگر حيات مستقرش باقى است با تذكيه يع

محلل يعنى  بدن حالل مى شود، و اما در صورتى كه آلت شكار آلتى

شمشير و مثل آن باشد و همه شرائط نيز موجود باشد اگر به سبب آن 

جزئى كه سر و گردن در آن هست و )) حياة مستقر در هر دو جزء قطع

رفته باشد هر دوجزء حالل است و اگر باقى باشد  از بين ((آن جزء ديگر

محل تذكيه در آن نيست حرام و متيه است چه زمان  ئى كه سر وآن جز

ديگر كه سر در آن است در صورت  بقدر تذكيه باشد يا نباشد و اما جزء

حالل است و اگر فرصت نباشد و حيوان را  نبودن فرصت براى تذكيه

 .حالل نمى شود تذكيه نكند

 آن به يكى حيوان وحشى چه از جنس پرنده باشد و چه غير - 15مساءله 

 اينكه آن را تحت سيطره خود - 1: طريق ملك شخص مى شود از سه

مثل اينكه پاى حيوان يا شاخ و پر آن مرغ را بگيرد و آن را با  قرار دهد

مثل آن ببندد به شرطى كه مقصودش از اين كار صيد كردن و  طناب و

لك صورت نداشتن قصد تملك مشكل است بگوئيم ما تملك آن باشد زيرا در

 اين كه - 2.خالف مالك نمى شود آن شده است همچنانكه با داشتن قصد

بكار برده شود  شكار را در تله و طناب و تورى كه به منظور صيد



تيرى   اينكه به وسيله آلت صيد حيوان تسليم شده باشد مثال- 3. بيندازد

بال مرغ به علت شكسته  باو زده كه جراحت آن مانع از دويدن شده و يا

حال چه اينكه آلت صيد از آلت محلله  دن مانع از پريدن آن شده باشد،ش

مثل فالخن يا چوب و  معلم و يا نباشد (( آزموده)) باشد نظير تير و سگ

شرط  از وسائل حيوانى چون پلنگ و يا باز و شاهين و غير اينها در اين

 ن اگرمعتبر است كه بكار بردن آلت به قصد شكار و تملك آن باشد بنابراي

بعنوان بازى و تفريح يا تمرين هدفگيرى يا غرضى ديگر تيز بيندازد و به 

اصابت كند مالك آن نمى شود و اگر شخصى ديگر آن حيوان را  شكار

 . مى شود مالكش  بقصد تملك بگيرد

ظاهرا ملحق به آلت شكار است هر چيزى كه حيوان را  - 16مساءله 

 مانعش شود، نظير گودال كندن بر از گريختن و دفاع ثابت نگه بدارد و

خاكى تا گل شود و پاى حيوان در گل  سر راه او و يا آب بستن در زمين

گنجشكها داخل آن  فرو رود و يا ريختن دانه در محلى تنگ و دردار تا

اگر  شوند و صياد درب را برويشان ببندد تا حيوان نتواند بگريزد، و اما

عنى درب اطاق را باز بگذارد تا اين عمل را در اطاقى انجام دهد ي

داخل شود آن گاه آن را ببندد گنجشك بتواند پرواز نموده به چنگ  گنجشك

صرف بستن در مالك آن نمى شود، همچنانكه اگر  او نيفتد ظاهرا به

نمى شود كه به صرف اين مالك آن  مرغى در خانه او آشيانه بسازد سبب

ه او در گل فرو رود و گل شد مرغ شود و نيز اگر شكارى در زمين

مالك شكار  نتواند خود را خالص كند صرف اين سبب نمى شود كه او

 گردد، بنابراين اگر شخصى ديگر آن حيوان را بقصد تمليك بگيرد مالك



 . مى شود هرچند كه اگر بدون اجازه داخل زمين غير شده گناه كرده است

ن را خسته كند مادام اگر دنبال حيوانى بدود آن قدر كه حيوا - 17مساءله 

نگرفته مالكش نمى شود پس اگر در همين حال شخصى ديگر  كه آن را

 .تملك بگيرد مالكش مى شود آن حيوان خسته را به قصد

اگر حيوانى در دامى بيفتد كه به منظور شكار نصب شده  - 18مساءله 

دام به خاطر سستيش و به علت نيرومندى حيوان نتواند آن را  باشد ولكن

نصب كننده دام ملك آن حيوان نيست ، و  گه دارد و از آن فرار كندن

فرار او جلوگيرى  همچنين اگر دام را با خود ببرد و بدون اين كه دام از

مال آن حيوان ميشود، ولى بايد  كرده باشد صيادى ديگر آن را شكار كند

 بدارد و از  برگرداند، بله اگر دام حيوان را نگه دام را به صاحبش 

فرارش جلوگيرى كرده باشد و سپس سببى از اسباب خارجى باعث فرار 

مثل آن  شود به خاطر اين فرار از ملك صاحب دام خارج نمى شود آن

جائى كه صياد شكار را با دست خود نگاه داشته سپس از دست او فرار 

جائى كه حيوان دام را با خود ببرد لكن طورى دست و پاى او  كند و نيز

نتواند از خود دفاع كند كه در اين صورت حيوان   باشد كه حيوانرا گرفته

صيد كند بايد آن را با دام به  در ملك صاحب دام است و اگر كسى آن را

 .صاحب دام بدهد

اگر صياد تير به طرف صيد بيندازد و آن را مجروح كند  - 19مساءله 

 خانه كسى داخل نحوى كه حيوان نتواند بگريزد و در اين حال لكن نه به

 شود و صاحب خانه آن را بگيرد مالكش مى شود، اما نه به علت اينكه

صاحب خانه است بلكه به اين علت كه توانسته آن را بگيرد همچنانكه اگر 



قرار بدهد لكن زمينگيرش كند و شخصى ديگر او را هدف  او را هدف

 .دومى خواهد بود قراردهد و از پاى درآورد ملك

 صياد صيدى را كه گرفته رها كند اگر منظورش از اين اگر - 20مساءله 

اعراض از آن نباشد از ملكش خارج نمى شود و ديگرى با شكار  كار

شود، و اما اگر منظورش اعراض از آن باشد  كردن آن مالك آن نمى

مثل همه شكارهاى بيابان مباح مى شود و براى  ظاهر اين است كه

بشوند و بنابراقوى صياد   و مالكشديگران جائز است آن را شكار كنند

 .برگردد اولى نميتواند بعد از آن كه ديگرى تملكش كرده به آن

شكار غير پرنده تنها وقتى به ملك صياد درمى آيد كه نداند  - 21مساءله 

ديگرى است هرچند از اين جهت كه در دست او بوده و چون يد  ملك

 مثل اين كه ببيند در گردن مالك آن بوده ، اماره مالكيت است پس آن غير

گوشواره اى بگوش آن است  حيوانى كه شكار كرده طوقى بسته شده و يا

اگر چنين نشانى  و يا پاره طنابى به يكى از چهار دست و پاى آن است كه

شناسد به  در حيوان ببيند مالك آن نمى شود، بلكه بايد اگر صاحبش را مى

  لقطه را دارد به خالف مرغ كهاو برگرداند و اما اگر نمى شناسد حكم

وقتى شكار شد اگر صياد ديد پر حيوان بريده شده حكم آن است كه بداند 

بايد آن را بمالكش اگر مى شناسد برگرداند و اگر نمى  مالك دارد كه

بكند، و اما اگر پر و بال حيوان سالم باشد به  شناسد معامله لقطه را با آن

هرچند كه عالمت يد در آن ديده )) آيدوسيله صيد به ملك صياد در مى 

صورت بايد آن را  مگر آن كه مالك معلومى داشته باشد كه در اين ((شود

جهت  به مالكش برگرداند، ولى نزديكتر به احتياط آن است كه اگر از



وجود آثار يد در مرغ بداند كه قبال مالكى داشته و او مالكش را نمى 

 . نند غير مرغمعامله لقطه كند ما شناسد با آن

اگر برجى بسازد براى اينكه كبوترها در آن آشيانه بسازند و  - 22مساءله 

كود حيوان استفاده كند مثال، بصرف آشيانه كردن كبوتر در آن  او از

نمى شود، در نتيجه ديگران مى توانند آن كبوتر  صاحب برج مالك حيوان

اگر كبوترها را از شوند بلكه حتى  را شكار كنند و اگر بكنند مالك مى

جهت داخل شدن در  داخل برج او بگيرد مالكش مى شود، هرچند كه از

 برج بدون اذن صاحبش گناه كرده است ، و همچنين است آن صورتى كه

كبوتر در چاه ملكى يا خانه باغ ملكى و امثال آن آشيانه كند كه صرف 

 .حيوان را ملك مالك چاه و خانه نمى كند آشيانه كردن

عسل گرفتن ملكه  ظاهر اين است كه براى مالك شدن زنبور - 23له مساء

 آن در صورتى كه مال كسى نباشد كفايت مى كند، پس هر كس كه از

كوهها مثال امير كندوئى را بگيرد و آن را تحت استيالى خود قرار دهد 

زنبورهائى كه دور آن جمع شوند مى شود البته  مالك آن و همه

هرجا بنشيند مى نشينند و هر جا برود  آن اميرند يعنىزنبورهائى كه تابع 

داخل كندو شود داخل آن مى شوند و اگر او از آن  با او مى روند و اگر

 .كندو بيرون شود آنها نيز بيرون مى آيند

اينكه آن را : اول  : تذكيه ماهى به يكى از دو طريق است - 24مساءله 

  خودى خود از آب بيرون افتادهاينكه اگر به: زنده از آب درآورند دوم 

امثال  قبل از مردنش آن را بگيرند چه با دست و چه با آلتى چون تور و

آن ، و بنابراين اگر ماهى به علت جست و خيزش از آب بيفتد و يا موج 



بيرون بيندازد و يا نهر و درياچه محل زندگى ماهى خشك شود  دريا آن را

اما اگر قبل از مردن كسى آن را شوند، و  و ماهيان بميرند حرام مى

حالل است و معيار در حالل بودنش گرفتن آن است پس بنابراقوى  بگيرد

 . حيوان در حالل شدنش كافى نيست صرف تماشاى مردن

در حالل شدن ماهى بردن نام خدا هنگام بيرون آوردنش از  - 25مساءله 

 ، همچنان كه گرفتن آن بعد از بيرون افتادنش شرط نيست آب و يا هنگام

معتبر نيست ، پس اگر كافر حيوان را از  در حليت آن مسلمان بودن صياد

بگيرد حالل است چه  آب بيرون آورد و يا حيوان بيرون افتاده را زنده

دست  اينكه كافر اهل كتاب باشد ويا غير آن ، بله اگر ماهى بيجان را در

قبل از  افر آن راكافر ببيند خوردن آن حالل نيست مگر آن كه بداند ك

مردنش از آب گرفته و يا از بيرون آب برداشته و اين معنا به صرف 

در دست كافر و نيز بصرف گفتن او احراز بخالف اينكه  بودن ماهى

كه بايد حكم به حليت آن كرد تا خالفش  ماهى در دست مسلمان ديده شود

 .ثابت شود

دام كه كسى آن را اگر ماهى از آب بداخل شكتى بپرد ما - 26مساءله 

ملك هيچ كس از سرنشينان كشتى و حتى مالك كشتى نمى  بادست نگرفته

كه آن را با دست بگيرد، البته به شرطى  شود بلكه كسى مالك آن مى شود

صاحب كشتى در مقام صيد ماهى  كه مقصودش قصد تملك باشد بله اگر

يزى به چ باشد به اين كه در شب چراغى در كشتى خود روشن كند و

نظير دهل بگويد تا ماهيان بدرون كشتى بپرند كه در اين صورت اگر 

به درون كشتى بيفتند اقوى آن است كه مالك كشتى مالك آنها مى  ماهيانى



خاطر اين تمهيدات به منزله بيرون آوردن زنده از  شود و پريدن ماهى به

 . آب است وهمين تذكيه آن است

 تورى در آب بيندازد و يا در آب اگر به قصد صيد ماهى - 27مساءله 

براى اين منظور درست كند هر مقدارى ماهى كه در آن تور  محوطه اى

ملك او مى شود، پس اگر آنها را زنده  و آن محوطه بيفتد و در آن بماند

اشكال حالل است ، و همچنين است در  از آب بيرون بياورد بدون

فرورفتن آب هرچند  اطرصورتى كه ماهيها در آن تور و آن محوطه به خ

حالل  به سبب جزر بميرند كه چنانچه بعد از فرونشستن آب مرده باشند

حالل است يا حرام ؟  است ، و اما ماهيانى كه در داخل آب مرده باشند آيا

قول بحرمت است و بلكه اين  دو قول است كه مهشورتر به احتياط نزديكتر

ببيند بعضى  ون آوردن تورقول خالى از قوت نيست ، و اگر بعد از بير

قبل از بيرون كشيدن تور در  از ماهيها و يا همه آنها مرده اند و نداند كه

اند احتياط  داخل آب مرده و يا بعد از بيرون كشيدن تور درخشكى مرده

 .آن است كه از خوردن آن اجتناب كند

 اگر ماهى را زنده از آب بيرون آورند و دوباره آن را به - 28مساءله 

برگردانند و در آب بميرد حرام است ، حال چه اينكه آزاد رهايش كند  آب

 .بسته باشد و يا نخى بگردنش

حال گريختن نداشته  اگر ماهى روى آب افتاده باشد و بعلتى - 29مساءله 

باشد كه مثل  باشد، مثل اين كه با چيزى به او زده باشند و يا چيزى بلعيده

حال كسى آن را بگيرد و  ته باشد اگر در اينزهر بوده و ياعلتى ديگر داش

حالل است و اما اگر در آب  از آب بيرون بيندازد و در خشكى بميرد



بريزد و  مرده باشد حرام است ، و اگر شخصى زهر نامبرده را در آب

حال گريز از آنها سلب  ماهيها آن را ببلعند و روى آب بيفتند به طورى كه

آن   ماهى بوده ديگران نمى توانندشود اگر مقصود آن شخص شكار

ماهيان را مالك شوند و اما اگر مقصود او شكار نبوده باشد مالك آنها نمى 

حال چه اينكه  ديگران مى توانند ماهيان را بگيرند و مالك شوند، شود و

 مقصود صاحب زهر ماهى معينى بوده باشد يا نه و اما اگر قصد شكار و

سلب حالت گريز از ماهى سبب ملكيت او تملك داشته بعيد نيست همين 

ديگران آن ماهى يا ماهيان را بگيرند مالك نمى شوند، و  شود بنابراين اگر

بيحال كردن ماهى به سبب ديگر باشد مثل اينكه  همچنين است صورتى كه

روى آب بيفتد و خالصه كالم اينكه  حيونرا در آب با گلوله بزند و حيوان

اهى به قصد شكار و تملك بهر وسيله كه باشد بيحال كردن م بعيد نيست

 .باشد مانند حيازت سبب ملكيت آن

در حالل شدن ماهى اين شرط معتبر نيست كه حيوان بعد از  - 30مساءله 

آوردنش از آب و يا زنده گرفتن آن بعد از آن كه خودش از آب  بيرون

ده آن بميرد، بلكه اگر مردنش به دست گيرن بيرون افتاده به خودى خود

قبل از آن كه بميرد آن را قطعه قطعه كند يا شكمش را پاره كند  باشد مثال

 تا بميرد گوشتش حالل است ، بلكه اصال در و يا آن را با چوب بزند

حالل بودن آن مردنش شرط نيست و جائز است زنده آن را ببلعد بلكه اگر 

حالل است  عهماهى را جدا كند و بقيه آن در آب بماند آن قط قطعه اى از

چه اينكه بقيه در آن بميرد يا زنده بماند، بله اگر همين كار را در آب 

يعنى قطعه اى از بدن ماهى قطع كند حالل نيست چه اينكه بقيه  انجام دهد



 .بميرد در آب زنده بماند و يا

تذكيه درمورد ملخ باين است كه آن را زنده بگيرد، چه با  - 31مساءله 

پس اگر ملخ قبل از گرفتنش مرده باشد حرام است ، و با آلت  دست و چه

اهللا و مسلمان بون شكارچى معتبرنيست چنان كه  در شكار ملخ گفتن بسم

در دست كافر ببيند حالل  در صيد ماهى گذشت ، بله اگر ملخ را مرده

گرفته است  نيست مگر بعد از آن كه علم پيدا كند به اينكه كافر آن را زنده

ست او بودن و نيز ادعاى او به اين كه من آن را زنده گرفته ، و اما در د

 . كافى در احراز نيست ام

اگر آتش به جنگلى و شبه جنگلى بيفتد و همه ملخهاى در آن  - 32مساءله 

ها حالل نيست هرچند كه به منظور كشتن  خوردن آن ملخ  را بسوزاند

ن كه آن را گرفتندبه جنگل را آتش زده باشند، بله اگر ملخ بعد از آ ملخها

بميرد حالل است همچنانكه اگر فرض كنيم آتش خودش  نحوى از انحاء

يعنى اگر آتشى بيفروزند ملخها از اطراف  وسيله اى براى صيد ملخ باشد

بر درستى اين فرض اگر  جمع شده خود را در آتش مى اندازند كه بنا

در آتش  شخصى به همين منظور آتشى روشن كند و ملخها جمع گشته

 .بسوزند بعيد نيست آن ملخها حالل باشد

ملخ مادام كه بال درنياورده و نمى تواند پرواز كند و عرب  - 33مساءله 

 . مينامد حالل نيست ((برون عصا)) آن را دبا
 
 
 
 



   گفتار در احكام ذبح

در اين كتاب پيرامون احكام ذبح كننده و شرائط او و احكام آلت و كيفيت 

 .مسئله بحث مى شود ندذبح در طى چ

اينكه مسلمان و يا به حكم مسلمان : در ذبح كننده شرط است  - 1مساءله 

اگر كودك يا ديوانه است كه قلم تكليف از او برداشته شده نه  باشد يعنى

كفرش پدر او مسلمان باشد و او از پدرى   اعتبار دارد و نه اسالمش 

افر حالل نيست خواه مشرك و ك مسلمان متولد شده باشد، بنابراين ذبيحه

اهل كتاب كه بنابر اقوى ذبيحه آنان نيز حالل  خواه غير مشرك و حتى

شرط نيست بنابراين ذبيحه تمامى  نيست ، و اما داشتن ايمان در ذبح كننده

اهل  حالل است به جز ناصبى ها كه با اميرالمؤ منين و فرقه هاى اسالم

حالل نيست هرچند كه اظهار  آنانبيتش عليهم السالم دشمنند كه ذبيحه 

 .اسالم بكنند

طفل اگر به حد تميز  در ذابح مرد بودن شرط نيست پس ذبيحه - 2مساءله 

حالل است ، و همچنين ذبيحه زن حائض و  رسيده باشد، و خنثى و زن

حالل است ، و همچنين ذبيحه شخص نابينا و كسى كه ختنه نشده و  نفساء

 . حالل است ذبيحه ولدالزنا

در حال اختيار ذبح كردن به وسيله چيزى از غير آهن جائز،  - 3مساءله 

 با داشتن وسيله اى آهنى با غير آهن حيوانى را ذبح كند نيست كه اگر

حالل نمى شود، هرچند كه فلزى شكل پذير چون مس و روى و طال و 

بله اگر وسيله اى آهنى در دسترس نباشد و ترس  نقره و غيره باشد،

صاحب حيوان مضطر به ذبح فورى  شدن حيوان در بين باشد و يامردار 



با هر وسيله اى كه  و بدون تاءخير آن باشد در اين صورت جائز است

 اعضاء ذبح را قطع كند حيوان را ذبح نمايد هرچند كه آن وسيله نى يا

پوسته شفاف آن باشد و يا سنگ تيز يا شيشه يا غير آن ، بله در اينكه آيا 

ضرورت ذبح با دندان و ناخن هم واقع مى شود و صحيح است حال  در

متصل به  ؟اشكال است هرچند كه عدم وقوع به آن دو در حالى كه يانه

محل خود هستند خالى از رجحان نيست و نزديكتر به احتياط آن است كه 

 . انفصال هم اجتناب شود گرچه وقوع خالى از قرب نيست با

 لوله - 1قطع چهار عضو : رت است ازواجب در ذبح عبا - 4مساءله 

 مرى كه - 2.مجراى دخول و خروج نفس در ريه است  حلقوم كه همان

يكسر آن بآخر فضاى دهان و سر  لوله اى است مخصوص طعام و آب كه

 دو - 4 و 3.متصل است و در پشت حلقوم جاى دارد ديگرش به معده

 دارد و غالبا يا مرى قرار شاهرگ گردن است كه در دو طرف حلقوم و

قطع آنها معتبر  از اين چهار لوله به اوداج اربعه تعبير مى شود و در ذبح

 است يعنى صرف شكافتن آنها كافى نيست بلكه بايد آن چه از اين چهار

 .رگ در سمت سر واقع است به كلى از قسمت سمت بدن جدا شود

 كه هر جاى كارد در حلق حيوان زير چانه آن است به طورى - 5مساءله 

حيوان قطع گردد، بنابراين بايد كارد را در پائين گرهى كه در  چهار رگ

امروزيهاى اعراب آن را جوزه مى نامند قرار داد و  گردن حيوان است و

سمت بدنش ، البته اين بنابر  آن گره را طرف سر حيوان انداخت نه

 اعضاء حلقوم و يا ادعائى است كه خبرگان در اين كار دارند و مى گويند

گره همه  چهار گانه ذبح وابسته به اين گره هستند به طورى كه اگر اين



اش سمت سر قرار نگيرد و ذبح از پائين آن واقع نشود چهار عضو همه 

نمى شود حال اگر اين ادعاء درست باشد بايد رعايت شود،  اش قطع

د لوله مقدارى در طرف سر بماند تا شخص ببين همچنانكه بايد از هرچهار

يعنى از هر يك از آنها مقدارى  و يقين كند كه اين چهار لوله قطع شده

 . طرف سرومقدارى سمت بدن واقع شده

در ذبح اين شرط معتبر است كه كارد زيرگلوى حيوان گذاشته  - 6مساءله 

آن طرف حيوان ذبح شود، پس اگر حيوان را از پشت گردنش  شود و از

 را انجام دهند به طورى كه قبل از اين كار ذبح كنند و هرچه هم سريع

حرام مى شود، بله اگر ذبح را   چهار لوله گردنش قطع شود بيجان شدنش 

بلكه كارد را از  زير گردن انجام دهد لكن چهار لوله را از زير قطع نكند

 وسط گردن فرو كند و از سمت پشت به طرف جلو بكشد و چهار لوله را

عمل مكروهى  ند كه بر وجهى وجيه ترقطع كند حيوان حرام نميشود هرچ

 . انجام داده است و نزديكتر به احتياط ترك اين نحو است

كه قطع چهار عضو پشت : در ذبح اين شرط نيز معتبر است  - 7مساءله 

قبل از خروج روح حيوان انجام شود پس اگر بعضى از آنها  سر همم و

اه بقيه را قطع كند تا بيجان شود آن گ را قطع نموده حيوان را رها كند

آن است كه در بين عمل  حيوان حرام مى شود، بلكه نزديكتر به احتياط

عمل را دو عمل و  فاصله اى غير متعارف ندهد فاصله اى كه عرف اين

دو نوبت بداند هرچند كه قبل از خروج روح قطع چهار لوله را در دو 

 .مل شمرده شودع انجام داده باشد، بلكه بايد عمل در نظر عرف يك نوبت

اگر گردن حيوان را از پشت قطع كند و چهار عضو ذبح آن  - 8مساءله 



درصورتى كه حيوان حركتى كه كشف از زنده بودنش كند  سالم بماند

 چهار عضو آن از جلو حركتى هرچند اندك بكند داشته باشد و بعد از قطع

چند حالل مى شود، و اگر قبل از ذبح يعنى قطع چهار عضو حركتى هر

لكن بعد از قطع آن چهار عضو حركتى نكند در صورتى  اندك داشته باشد

معتدل بيرون شود حالل است و اگر خونش باين نحو  كه خونش به طور

 قبل از ذبح هم حركتى هرچند اندك نداشته حرام است ، و اما اگر نيايد و

معتدل بيرون  قبل از ذبح حركت داشته لكن بعد از ذبح خونش به طور

 . يايد محل اشكال استن

اگر ذبح كننده اشتباه كند و گردن حيوان را از باالى گره  - 9مساءله 

كند و در نتيجه چهار عضو ذبح قطع نشود اگر جائى برايش  جوزه قطع

و اگر بماند به حدى كه بشود آن اشتباه را جبران  باقى نماند حرام مى شود

الل مى شود و معيار در قطع كند ح نمود دوباره از زير گره جوزه را

 . باقيماندن جان و مردن حيوان همان است كه قبال گذشت

ذبح حيوان را بخورد و شخصى حيوان  اگر گرگ مثال محل - 10مساءله 

چهار رگ حيوان را  را در حالى دريابد كه هنوز جان دارد اگر ديد همه

بر  خورده به طورى كه هيچ يك از چهار رگ را باقى نگذاشته كه كارد

آن كشيده شود آن حيوان ديگر قابل تذكيه نيست و حرام است ، و 

هم كه درنده از پشت گردن و يا زير گلوى حيوان  بنابراحتياط درجائى

سر و يا سمت بدن آويزان  خورده و مقدارى از چهار رگ آن در سمت

حالل نمى شود،  باقى مانده حرام است و با بريدن آن چه باقيمانده

 موردى هم كه يكى يا دو تا از چهار عضو را به كلى خورده همچنانكه در



بقيه را باقى گذاشته باشد احتياط همين است و بنابراين اگر مثال همه  و

مرى و دو شاهرگ را باقى گذاشته باشد مشكل است  حلقوم را خورده و

 .حالل شود پس احتياط ترك نشود كه با بريدن آن سه رگ حيوان

يه و حالل شدن ذبيحه عالوه بر شرائط گذشته چند در تذك - 11مساءله 

 اينكه حيوان را رو به قبله كنند يعنى در: اول : شرط است  چيز ديگر

حال ذبح گلو وسينه و شكم حيوان روبقبله باشد، پس اگر رعايت اين شرط 

اگر عمدا بوده حيوان حرام است و اگر فراموش شده و يا مسئله  نشده باشد

اشتباه كرده يا در عمل اشتباه حيوان حرام نشده   يا قبله رارا نمى دانسته و

و يا اگر ميداند نتواند حيون  است ، و اما اگر ذبح كننده جهت قبله را نداند

رو به قبله شدن  را رو به قبله كند اين شرط ساقط مى شود و بنابراقوى

 ذبح كننده شرط نيست هرچند كه بهتر و به احتياط نزديكتر آن است كه

مشغول  اين است كه ذبح كننده هنگام: دوم .خود او نيز رو به قبله باشد

قبل از آن و  شدن به ذبح نام اهللا را ببرد يا در حين كارد كشيدن و يا

 متصل به آن به طورى كه عرف فاصله بين ذبح و بردن نام اهللا را فاصله

د و اما اگر نداند، بنابراين اگر عمدا نام اهللا را نبرد حيوان حرام مى شو

باشد حرام نشده است ، و در اينكه آيا جهل به مسئله هم  فراموش كرده

ترك عمدى را؟ دو قول است و ظاهرتر  حكم فراموشى را دارد و ياحكم

اينكه به قصد ذبح  آن دو قول دومى است ، و در گفتن نام اهللا معتبر است

به طور  ام ذبحو به اين عنوان گفته شود كه شعار ذبيحه است پس اگر هنگ

 تصادفى و اتفاقى نام اهللا به زبان او جارى شود و يا بفرض ديگرى اين

عمل ذبح و  اينكه بعداز تمام شدن: سوم .نام مقدس را ببرد كافى نيست 



قطع چهار رگ حركتى از حيوان سربزند تا داللت كند بر اينكه حيوان 

مثل اينكه  را ذبح كرده است ، هرچند كه آن حركت مختصر باشد زنده

تنها چشم خود را بچرخاند و يا گوش و دم خود را به حركت دهد و يا 

يا جاى ديگر بدنش را حركت دهد كه اگر اين مقدار حركت از  پاى خود و

خون به نحو معتدل معتبر نيست ، پس اگر  او سربزند ديگر بيرون آمدن

يا قطره يا به كندى و  بعد از ذبح حركت بكند لكن خون از او نريزد و

بپرد و به  قطره بريزد كافى است و الزم نيست خونش مانند ساير حيوانات

مقدار معتدل بيرون آيد، و اين قول در بين متاءخرين مشهور است كه 

قول  خون به مقدار معتدل نيز عالمتى مستقل است كه بنابراين بيرون آمدن

  ن بدنش يا حركت كرد: عالمت زنده بودن حيوان يكى از دو چيز است 

بيرون آمدن خونش به نحو معتدل و اين قول خالى از  بعد از ذبح و يا

نيست البته اين در موردى است كه  وجه نيست لكن ترك احتياط سزاوار

بيرون آمدن خونش  زنده بودن و نبودن حيوان مشكوك باشد، و اما اگر با

 . يقين حاصل شود كه حيوان زنده بوده اشكالى در كفايت آن نيست

در خوابانيدن ذبيحه بر زمين كيفيت خاصى معتبر نيست ،  - 12مساءله 

نيست بين اينكه حيوان را به پهلوى راستش بخواباند نظير   فرقى پس 

 .يا به پهلوى چپ بخواباند خواباندن مرده انسان در قبر

در بردن نام اهللا نيز كيفيت خاصى معتبر نيست ، پس الزم  - 13مساءله 

را در ضمن بسم اهللا الرحمن الرحيم بگويد بلكه معيار  (( اهللا)) نيست كلمه

نام اهللا بر اين ذبيحه برده شود بنابراين كافى است  صدق اين معنا است كه

ال اله )) و يا (( الحمدهللا)) و يا ((اهللا اكبر)) :بگويد و يا (( بسم اهللا)) :بگويد



بدون كلمه ديگرى  (( اهللا)) امثال اينها، و در اين كه آيا گفتن و (( اال اهللا

بشودو بر صفت كمالى و يا ثنائى و يا تمجيدى  كه روى هم كالم تامى

اشكال است ، بله بعيد نيست كه جائز باشد  داللت كند كافى است يا نه

حسناى حضرتش چون رحمان و  تعدى از نام اهللا به نام ديگرى از اسماء

ترك نشود،  حتياط مستحبىبارى و خالق و غير اينها لكن در اين باره ا

 بر مرادفش در زبانهاى غير (( اهللا)) همچنانكه جواز تعدى از نام مبارك

عربى نظير لفظ يزدان در فارسى و لفظى ديگر در زبان ديگر خالى از 

نيست ولى در اينجا نيزنزديك تر به احتياط آن است كه همان  وجه و قوت

 .دبر زبان جارى ساز را (( اهللا)) لفظ جالله

اقوى آن است كه در حليت ذبيحه استقرار حيات به آن  - 14مساءله 

شده معتبر نيست ، و آن معنا اين است كه آن هائى كه  معنائى كه تفسير

حيوان در وصفى باشد كه بتواند يك روز  بايد)) معتبر دانسته اند گفته اند

ست به حداقل نيم روزى زنده بماند و اما اگر حيوان مشرف بر مردن ا يا

يك روز يا يك نصفه روز زنده بماند مثل اينكه  طورى كه ممكن نيست

دل و روده هايش بيرون ريخته و يا از پس گردن ذبح  شكمش پاره شده و

و يا از بلندى پرت شده باشد با ذبح حالل   باقى مانده شده ولى چهار رگش 

ات است بلكه معتبر تنها اصل حي لكن اين شرط معتبر نيست ، ((نمى شود

حيوان باشد با  هرچند حيات مشرف بر ممات كه اگر يقين به زنده بودن

 ذبح حالل مى شود، و اگر زنده بودنش مشكوك باشد آن چه كاشف از

حيات قبل از ذبحش مى باشد همان حركت عضوى از بدن بعد از ذبح 

 .باشد است هرچند اندك



 كه بعد از ذبح در حالل شدن ذبيحه اين شرط معتبر نيست - 15مساءله 

مردن و خروج روحش مستند به همان ذبح باشد بلكه اگر به   حتما شدنش 

بنابر اقوى حالل است ، مثل اينكه بعد از ذبح  علت ديگرى هم باشد

از كوه سقوط كند و يا به  شرعى حيوان در آتش و يا در آب بيفتد و يا

 .علتى ديگر بميرد

ست كه تذكيه اش بايد به طور نح در بين بهائم تنها شتر ا - 16مساءله 

بگيرد همچنانكه غير شتر بايد تذكيه اش به نحو ذبح باشد، پس  صورت

كنند ويا غيرشتر را نحر كنند مردار و حرام مى شود،  اگر شتر را ذبح

آن كه سرش را ببرند و يا گاو مثال   اگر شتر بعد از بله در همين فرض 

اولى را نحر و دومى  د ممكن استبعد از آن كه نحر شود هنوز زنده باش

 .شود را ذبح كنند كه در اينصورت مافات جبران شده و حيوان تذكيه مى

امثال  كيفيت نحر و محل آن اين است كه كارد و يا نيزه و - 17مساءله 

محل گودى  آن از آالت نوك تيز و آهنى را درگودى لنبه حيوان يعنى آن

واقع است فرو مى كنند، تمام كه در بين آخر گردن و ابتداى سينه 

كه در تذكيه به وسيله ذبح معتبر بود در تذكيه به وسيله نحر نيز  شرائطى

نحر كننده نيز بايد شرائط ذبح كننده و آلت نحر نيز بايد  معتبر است يعنى

باشد واجب است هنگام نحر نام اهللا تعالى را بر  شرائط ذبح را داشته

قبله بنشاند، و در اينكه آيا در  را رو بهحيوان ببرد و واجب است حيوان 

كه در ذبيحه  شتر نيز استقرار حيات شرط است يا نه همان مطالبى است

 . گذشت

جائز است شتر را هم ايستاده نحر كنند و هم نشسته كه در  - 18مساءله 



حال شتر را رو به قبله مى كنند بلكه باين نحو نيز جائز است كه  هر دو

بخوابانند به طورى كه محل نحرش و مقاديم بدنش به  وحيوان را به پهل

افضل آن است كه حيوان در حال نحر ايستاده  طرف قبله باشد هرچند كه

 .باشد

هر حيوانى كه ذبح و يا نحر آن ممكن نيس يا به خاطر  - 19مساءله 

بودنش و يا به خاطر آن كه در جائى نظير چاه يا  چموشى و وحشى

دسترسى به محل ذبح يا نحرش ندارد و  كه انسانمكانى تنگ واقع شده 

با شمشير يا كارد يا نيزه  اگر كشته نشود مردار مى شود جائز است آن را

گوشتش حالل  يا غير اينها زخمى كنند و بكشند كه در اين صورت خوردن

محل ذبح آن وارد  است ، هرچند كه زخم وارده در محل نحر حيوان يا

 فى ديگر شرطيت ذبح و نحر ساقط است ونشده باشد و در چنين وص

همچنين شرطيت رو به قبله بودن ، و اما ساير شرائط يعنى بردن نام خدا 

كننده و نحر كننده مراعاتش واجب است ، و اما آلت همه آن  و شرائط ذبح

گذشت در آن نيز معتبر است و در اينكه  شرائطى كه در آلت جمادى صيد

هست يا نه دو وجه  ا شتر وحشى كافىآيا نيش سگ در چنين گاو و ي

اقوى از آن دو اين است كه در حيوان وحشى شده كافى است و : است 

 . حيوان پرت شده كافى نيست اما در

براى ذبح و نحر آداب و وظائفى مستحب و مكروه است ،  - 20مساءله 

به طورى كه فتواى به آن از جماعتى حكايت شده يكى  از جمله مستحبات

گوسفند را ببندد و يك دست آن را آزاد  ت كه دو دست و يك پاىاين اس

گوسفند و موى بز را با دست  بگذارند و ذبح كننده بعد از كشيدن كارد پشم



است كه چهار  خود بگيرد تا بدن حيوان سرد بشود، و در گاو مستحب آن

دست و پايش را بسته دم آن را آزاد بگذارند و در شتر مستحب آن است 

ايستاده باشد و دو دست آن را در ناحيه ساق پا يعنى مابين كف پا  ركه شت

ران زير بغلهايش را به هم ببندند و دو پايش راآزاد  و زانو و يا در ناحيه

بعد از ذبح رهايش كنند تا بال  بگذارند و در مرغ مستحب آن است كه

حال ذبح و نحر رو به  مستحب ديگر اينكه متصدى نحر و ذبح در.بزند

قبل از ذبح آن را به حيوان عرضه كنند، و  و يكى ديگر اينكه.قبله باشند

ترين و راحت ترين طريقه را  ديگر اينكه در ذبح و نحر مقدمات آن آسان

شكنجه و  با حيوان معامله كنند طريقه اى كه حتى المقدور حيوان كمتر

و به آزار ببيند، حيوان را به آرام و ماليمت به سوى كشتارگاه ببرند 

بخوابانند و كارد را تيز كنند و آن را به حيوان نشان ندهند بلكه  ماليمت

پنهان بدارند تا آن را نبيند و عمل ذبح و نحر را  همواره آن را از حيوان

هرچه تمامتر به محل ذبح حيوان  به سرعت انجام داده كارد را به شدت

ز سرد شدن قبل ا و اما مكروهات ذبح و نحر يكى اين است كه.بكشند

عمل  بدنش پوست او را بكنند بلكه بعضى از فقهاء فتوى به حرمت اين

داده اند، و اين به احتياط نزديكتر است لكن بنابر فتوى حرمت گوشت 

نيست ، يكى ديگر از مكروهات آن اين است كه كارد را پشت  ذبيحه حرام

خل چهار زير حلقوم حيوان فرو كرده از دا و رو در دست گرفته آن را به

حيوان را در حالى ذبح  رگ حيوان را قطع كند، يكى ديگر اين است كه

 كنند كه حيوانى ديگر از جنس همان حيوان ذبح او را نظاره كند و اما

محل تاءمل است  پيش چشم حيوانى از غير جنس آن حيوان كراهتش



هرچند كه خالى از وجه نيست ، يكى ديگر اين است كه حيوان را در .

عمل  روز جمعه قبل از فرارسيدن وقت ظهر ذبح كنند كه اين شب و

كراهت دارد مگر آن كه ضرورتى در بين باشد، يكى ديگر اين كه 

انسان بزرگش كرده به دست خودش ذبح كند و اما ديگرى  حيوانى كه خود

دهنده آن سرش را از بدن جدا كند نزديكتر  آن را ذبح كرده لكن پرورش

وجه نيست ، بله با اين عمل  ت بلكه حرمتش خالى ازبه احتياط ترك آن اس

صورت عمد است  بنابر اقوى گوشت حيوان حرام نمى شود، البته اين در

اشكال نه حرام  ، و اما در صورت غفلت و يا پيشدستى كردن كارد بدون

 است و نه مكروه ، نه كراهتى در خوردن آن است و نه در جدا كردن سر

تياط آن است كه كارد را به نخاع حيوان نرساند و حيوان و نزديكتر به اح

است از يك رشته سفيد رنگى كه در وسط ستون فقرات  نخاع عبارت

 . شده است حيوان از آخر گردن تا دم كشيده

اگر جنينى از شكم حيوان بيرون آيد و يا بيرون آورند در  - 21مساءله 

حالل  د آن جنينكه زنده باشد و يا بدون تذكيه مردار شده باش صورتى

مستقل بر او واقع گردد، و  نيست مگر آن كه زنده باشد و تذكيه اى

بيرون آيد  همچنين است در صورتى كه مادر ذبح شده باشد و جنين زنده

حالل نمى  يا بيرون آورده شده باشد كه آن جنين جز به وسيله تذكيه و ذبح

فرصت براى شود، پس اگر جنين ذبح نشود هرچند كه به خاطر نبودن 

آن باشد بنابراقوى حالل نيست و اما اگر بعد از ذبح مادر جنين مرده  ذبح

بيرون آورده شود خوردنش حالل است چون تذكيه آن به  بيرون آيد يا

شرطى كه جنين تام الخلقه باشد و پشم و موى  تذكيه مادر آن است لكن به



 حليت آن با و بنابراقوى در درآورده باشد و گرنه مردار و حرام است

حلول نكرده باشد و  شرط نامبرده فرقى نيست بين اينكه اصال روح در آن

 .يا كرده و در شكم مادر مرده باشد

اگر جنين حيوان در حال ذبح يا نحر مادرش زنده بود و بعد  - 22مساءله 

مادرش و قبل از آن كه شكمش را باز كنند و جنين را درآورند  از ذبح

حالل است ، به شرطى كه بين تذكيه مادر  وى آن جنينمرده باشد بنابراق

باشد و بالفاصله جنين را  و بيرون آوردن جنين فاصله زيادى نيفتاده

كه در بيرون  درآورده باشند و ببيند مرده است ، بلكه حتى در صورتى هم

آوردن جنين عجله نكرده باشند و تاءخير اينكار به مقدار متعارف در 

باشد حالل است ، هرچند كه نزديك تر به  ه ها بودهشكم ذبيح بازكردن

بيرون آوردن جنين و درك حيات آن عجله كنند و  احتياط آن است كه در

نيندازند، و اما اگر بيش از  حتى اين كار را به مقدار متعارف هم تاءخير

قبل از باز كردن  مقدار متعارف تاءخير انداخته باشد و در نتيجه جنين

 . ه باشد احتياط در اجتناب از آن استشكم مادرش مرد

حالل گوشت ذاتى هرچند  اشكالى نيست در اينكه هر حيوان - 23مساءله 

تذكيه مى  كه به خاطر عارضى حرام شده باشد چون جاللى و موطوئه

حالل مى شود چه حيوان صحرائى و چه  پذيرد، و به وسيله تذكيه گوشتش

هرچند كه كيفيت تذكيه   چرندهدريائى وحشى و چه اهلى چه پرنده و چه

 حيوانات حالل گوشت يكسان نيست و به طورى كه در سابق گذشت

مختلف است ، و اثر تذكيه در حيوان حالل گوشت پاك شدن گوشت و 

حالل شدن گوشت آن است ، البته اگر به خاطر عوارضى كه  پوست و



ده ندارد اما حيوان حرام گوشت آن كه خون جهن گفتيم حرام نشده باشد، و

حالل شدن خوردنش و نه از  تذكيه در آن هيچ اثرى ندارد نه از حيث

 حيث پاك شدنش زيرا چنين جنبنده اى زنده و مرده اش پاك است و

خوردنش حرام ، و اما آن كه خون جهنده دارد اگر مانند سگ و خوك 

فيل و  قابل تذكيه نيست و همچنين مسوخ غير درنده مانند نجس العين باشد

رس و ميمون و امثال آن و همچنين حشرات يعنى حيوانهاى كوچكى كه خ

 و سوسمار و( ) منزل مى كنند مانند موش و ابن عرس  در زيرزمينى

قابل تذكيه نيستند هرچند  امثال آن كه بنابراحتياط الزم اين دو حيوان نيز

ديگر را  كه طهارتشان خالى از وجه نيست ، و اما درندگان كه حيوانات

 درند و خوراكشان گوشت است چه مانند شير و پلنگ و ببر و روباه مى

و غير اينها از وحوش باشند و يا چون عقاب و باز و كركس  و ابن آوى

باشند اقوى آن است كه تذكيه مى پذيرند و اثر  و غير اينها از پرندگان

پوست آنها است در نتيجه بهره گيرى از  تذكيه در آن ها طهارت گوشت و

درست كنند و در  حالل است ، مثال جائز است از پوست آن ها جامهآن 

پوست  غير نماز بپوشند يا زيرانداز خود كنند بلكه بنابراقوى جائز است

آنها را ظرف مايعات قرار دهند مثال از پوست آنها مشك آب يا انبانه 

درست كنند هرچند كه دباغى نشده باشد لكن نزديكتر به  روغن وشيره

 .استعمال آن قبل از دباغى اجتناب شود  آن است كه ازاحتياط

ظاهر اين است كه همه انواع حيوان حرام گوشت كه نفس  - 24مساءله 

آن چه قبال نامشان برده شد تذكيه را مى پذيرند و در  سائله دارند غير

 .پوست آن ها پاك خواهد بود نتيجه بعد از تذكيه گوشت و



قابل تذكيه يكى به وسيله  ات حرام گوشتتذكيه همه حيوان - 25مساءله 

حالل گوشت بيان شد، راه ديگر تذكيه  ذبح با شرايطى كه درذبح حيوان

حالل گوشتهائى كه ممتنع و  آنها شكار با آلت جمادى است در خصوص

به وسيله شكار با  بعبارتى ديگر وحشى باشند، و اما تذكيه پذيرفتن آنها

 . سگ آزموده تردد و اشكال است

گوشتها و پيه و پوستهائى كه در دست مسلمان ديده شود اگر  - 26مساءله 

يقين نداشته باشد باينكه از حيوان مردار و غير مذكى است محكوم  انسان

آن را از او بستاند و معامله مذكى با آن بكند لكن  به طهارت است ميتواند

 به تزكيه اليد در آن تصرفى مشروط بنابراحتياط به شرطى كه مسلمان ذى

خوردن و با خود داشتن  كرده باشد كه در اين صورت خريد و فروش و

است و  آن در نماز و ساير استعمالهاى مشروط به طهارت و تزكيه جائز

بر انسان واجب نيست تفحص كند، بلكه نه تنها مستحب هم نيست كه 

قبيل  ال مورد نهى نيز واقع شده ، و همچنين آن چه از اين تفحص و سؤ

مواد حيوانى كه در بازار مسلمين قرار دارد محكوم به طهارت و حليت 

بازار مسلمين در دست مسلمان باشد يا در دست كسى  است چه اينكه در

مجهول الحال است ، و همچنين آن چه از اين قبيل مواد در سرزمين  كه

اثر استعمال هم در آن مشاهده شود مثال اگر  مسلمان نشين افتاده باشد و

دباغى شده يا دوخته باشد  وشت است پخته باشد و اگر پوست استگ

دست  محكوم به طهارت است ، و همچنين است اگر چيزى از اين مواد از

كافرى گرفته شود كه گيرنده علم داشته باشد به اينكه كافر نامبرده آن را 

ا مسلمان خريده يا گرفته است و بنابراحتياط بايد بداند كه آن مسلمان ب از



معامله مذكى كرده است كه در اين صورت بنابر اقوى  آن ماده حيوانى

مواد حيوانى كه از دست كافر به  و اما آن چه از.محكوم به طهارت است 

يعنى آن را نجس )) دست مسلمان رسيده بايد معامله غير مذكى با آن بكند

 ياردرو آن ماده حيوانى حكم ميته دارد، و مع ((و خوردنش را حرام بداند

اينكه چه محلى بالد كفر و چه سرزمينى بالد اسالم شمرده مى شود 

سرزمين است به طورى كه اهل عرف آن محل سكونت  اكثريت سكنه آن

سرزمين تحت سلطه كفار  مسلمين بشمارد، هرچند كه مسلمين در آن

اگر نسبت  باشند، همچنان كه در بالد كفر بودن نيز معيار همين است و اما

 مسلمين مساوى باشد و هيچ يك بر ديگرى غلبه نداشته باشد حكم كفار و

 .كفر را دارد بلد

در مباح بودن آن چه از دست مسلمان گرفته مى شود فرقى  - 27مساءله 

آن كه از دست مؤ من گرفته شود يا از دست مخالف كه معتقد  نيست بين

ز معتقد مردار با دباغى پاك مى شود و ني به اين است كه پوست حيوان

حالل است و شروطى كه ما در تذكيه  است به اينكه ذبيحه يهود و نصارى

بين اينكه گيرنده از  معتبر مى دانيم را رعايت نمى كند، و نيز فرقى نيست

فتوى و   مسلمان فتوى و يا اجتهادش در شرايط تذكيه مطابق باشد با دس 

احتمال دهد كه  هيا اجتهاد دهنده آن و يا مخالف باشد، همين كه گيرند

 مذهب دهنده با مذهب او مطابق باشد كافى است مثال گيرنده معتقد است به

اينكه بايد نام خدا به لفظ عربى آن بر ذبيحه برده شود و دهنده چنين 

باشد همين كه گيرنده احتمال دهد شايد بر ذبيحه حيوانى كه  اعتقادى نداشته

 نام خدا به زبان عربى برده دست او رسيده ماده اى از آن از مخالف به



عربيت در مذهب دهنده الزم  شده براى وى مباح است هرچند كه رعايت

 (. و خدا دانا است(نبوده 

  كتاب خوردنيها و نوشيدنيها

مقصود از اين كتاب بيان حالل و حرام خوردنيها و نوشيدنيهاى حيوانى و 

 . غير حيوانى است

   گفتار در حالل و حرام حيوانى

از حيوانهاى دريائى جز بعضى از ماهى ها و مرغابى هاى  - 1ءله مسا

حالل نيست ، و بقيه انواع جانداران دريا حتى آنهائى كه همجنسش در  آن

 . حالل است نظير گاو دريائى بنابراقوى حرام است خشكى

) پولك (از ماهيان هيچ نوعش به جز آنهائى كه داراى فلس  - 2مساءله 

و اما ماهيانى كه در اصل خلقت داراى فلسند هرچند حالل نيست ،  است

آنها ريخته باشد حالل است ، مانند ماهى اى كه  به خاطر عوارضى پولك

در روايات آمده حيوانى بدخلق  عرب آن را كنعت گويد كه به طورى كه

خاراند و در  است و بدن خود را به هرچيزى كه به آن برخورد كند مى

 به همين جهت است كه مى بينى در زير پرده  مى ريزد نتيجه پولكش 

پولكها محفوظ مانده ، و فرقى ميانه ماهيان پولك دار نيست همه  گوشش

حالل است چه بزرگش و چه كوچكش چه ماهى بز و بنى و شبوط و  آنها

 ابالمى و چه غير اينها، و اما از ماهيان آن چه كه در قطان و طيرامى و

ير جرى و زمار و زهو و مارماهى و غير اصل خلقت فاقد پولك است نظ

 . اين ها خوردنى نيست

ماهى اربيان كه در زبان مردم امروز روبيان خوانده مى شود  - 3مساءله 



 . ماهيان داراى پولك است و خوردنش جائز است  از جنس

حكم تخم هر ماهى تابع حكم خود آن ماهى است در نتيجه تخم  - 4مساءله 

است هرچند كه نرم باشد و تخم ماهى حرام حرام حالل ، حالل  ماهى

در حال اشتباه احتياط نخوردن نرم آن است ،  است هرچند كه زبر باشد و

ماهى حالل است يا از ماهى  بله در جائى كه مشتبه باشد در اين كه آيا از

خوردنش حالل  حرام و جنس آن زبر باشد ويا زبر بودنش هم مشتبه باشد

 . است

اهلى و وحشى ، اما از اهلى : حيوانات صحرائى دو صنفند - 5مساءله 

گوسفند و گاو و شتر و اسب و قاطر و االغ حاللند،  هاى آنها همه اقسام

البته كراهت در اسب خفيف تر است  ودر سه صنف اخير كراهت دارد كه

و .و غير اين دو ( گربه(و بقيه چارپايان حرام است چون سگ و سنور 

 و و غزال و گاو و گوسفند كوهى و گوزن و گورخراما از وحشى هاآه

حرام گوشتند منظور از سباع و ) درندگان (حالل گوشت ، سباع و 

چارپائى است كه حيوانات ديگر را شكار مى كند و مى  درندگان هرحيوان

چنگال و دندان نيش است خواه آن حيوان  درد، و نشانى سبع بودنش داشتن

ضعيف باشد چون روباه و  ببر و گرگ و ياقوى باشد چون شير وپلنگ و 

هرچند كه  كفتار و شغال ، و همچنين حرام است خوردن گوشت خرگوش

قبيل مار و  از سباع نيست ، و نيز حرام است خوردن تمامى حشرات از

 است داراى دستهاى كوتاه و پاها  نوعى موش (موش و سوسمار و يربوع 

كوليج و شپش و كك و غير اينها و جوجه تيغى و جيرجيرك و ) بلند و دم

توان شمرد، و نيز حرام است خوردن گوشت  كه عدد آنها را نمى



خاطر نافرمانى خدا، به شكل آن  حيواناتى كه در قديم االيام امت هائى به

 .فيل و ميمون و خرس و غير اينها ها مسخ شدند چون

قمرى كه قبيل  از ميانه اصناف مرغان همه انواع كبوتر از - 6مساءله 

خاكسترى رنگ است و دباسى كه سرخ رنگ است و ورشان كه سفيد 

است حالل است و نيز دراج و كبك و قمرى تيهو و اردك و كروان  رنگ

كه مرغى است بزرگ و (و كركى ) پابلند است  كه نوعى كبك(و حبارى 

مرغ خانگى با همه انواعش و  و) خاكسترى رنگ داراى پا و منقار بلند

حالل  قبيل بلبل و گنجشك كاكل دار همه  با همه اقسامش ازگنجشك ها

كه در سقف خانه ) گوشتند، چيزى كه هست خوردن گوشت هدهد و چلچله

 و نيز) ها آشيانه مى سازند و ماءنوس ترين مرغان به انسانها است 

مرغى كه سر و منقارى بلند دارد و گنجشك شكار مى كند (گوشت زاغ 

و صوامساءله مرغى ) يد و نيمى سياه است بال و پرش سف نيمى از

كبوتر است و رنگش سبز زيبا و سير  خاكسترى رنگ و مليح به اندازه

بال و پرش خط خطى است به رنگهاى  است و در بالهايش سياهى است ،

اين مرغها كه نام برده شده  و بنابر اقوى هيچ يك از) قرمز و سبز و سياه 

طاووس و  از ميانه پرندگان خفاش وو .حرام گوشت نيست حتى چلچله 

 قوى باشد چون باز و  هر پرنده داراى چنگال حرام است ، خواه چنگالش 

) مرغ گوشتخوارى كه پشت سرش كاكلى بلند و پاهائى كشيده دارد) صقر

يا ضعيف باشد ) كوچك ترين مرغ گوشت خوار(باشق  و عقاب و شاهين

و ) به كوچكى باشق است كه نه به بزرگى صقر و نه (چنگال سر  چون

 .(پروازى كند و آرام دارد كه(بغاث 



احتياط واجب آن است كه از خوردن گوشت كالغ به همه  - 7مساءله 

كه كالغ زراعت است اجتناب شود، و همچنين گوشت   حتى زاغ اقسامش 

خاكسترى رنگ است و اين  كه از زاغ كوچكتر و) نوعى كالغ (غداف 

و ) وردن گوشت كالغ سياه و سفيد كه آن را عقعقاحتياط در اجتناب از خ

مى گويند و نيز گوشت كالغ سياه كه در كوهها زندگى ) در فارسى زغن 

كد است ، اين دو نوع كالغ جيفه خوارند و به احتمال قوى  مى كند مؤ

درنده به شمار آيند و احتمال حرمت گوشت  جزء سباع طير يعنى مرغان

 . خالى از قرب نيست وشت مطلق كالغآنها قوى است بلكه حرمت گ

مرغ حالل گوشت از حرام گوشت بدو طريق تشخيص داده  - 8مساءله 

اين معنا كه شارع براى هر مرغى كه دليل قطعى بر حرمت  مى شود، به

نشده يكى از اين دو عالمت را نشانى  و يا حليت آن به خصوص وارد

مخصوص مرغانى  حالل گوشت بودن آن قرار داده پس اين دو عالمت

دليل خاص بر  است كه دليل خاص در موردآنها وارد نشده نه مرغانى كه

 حليت يا حرمت گوشت آنها رسيده مانند آن چه كه در سابق نامشان برده

يعنى هر مرغى كه در هوا : يكى از آن دو صفيف و دفيف است : شد

ست آن بيشتر ا) يعنى بال زدنش (از دفيفش ) بال نزدنش  يعنى(صفيفش 

مرغى كه به عكس آن است حالل است  حيوان حرام گوشت است ، و هر

دان و  ، عالمت دوم داشتن و نداشتن حوصله و يا چينه دان و سنگ

است هر مرغى كه يكى از اين سه ) سيخك پشت پا(قانصه و يا صيصيه 

باشد حالل است و هر مرغى كه هيچ يك اينها را نداشته باشد  چيز را دارا

است از كيسه اى در حلق حيوان كه همه  ست ، اما حوصله عبارتحرام ا



قانصه كيسه اى  خوردنيهايش از دانه و غير دانه در آن جمع مى شود و

سخت است كه ريگهايى كه حيوان مى بلعد در آن جمع مى شود و در 

فارسى آن را سنگدان گويند و اما صيصيه عبارت است از خارى كه  زبان

به عبارت ديگر محل پاشنه حيوان قرار دارد، و در   ودر پشت پاى حيوان

سه عضو (داشتن يكى از  و) دفيف و صفيف (اين دو عالمت يعنى 

نيست از هر  بين مرغ آبى و خشكى فرقى) حوصله و قانصه و صيصيه 

دو نوع هر مرغى كه دفيفش بيشتر باشد از صفيف و يا يكى از آن سه 

ست هرچند ماهى خوار باشد و هر در بدن داشته باشد حالل ا عضو را

بيشتر باشد و يا يكى از آن سه چيز را  مرغى كه صفيف آن از دفيفش

 . نداشته باشد حرام است

اگر در مرغى اين دو عالمت با هم معاوضه داشته باشند مثال  - 9مساءله 

بيشتر باشد از دفيف لكن در عين حال حوصله يا قانصه يا  صفيفش

بعكس دفيفش بيشتر باشد از صفيف و در عين  ياصيصيه داشته باشد و 

ظاهر اين است كه بايد  حال هيچ يك از آن سه عضو دربدنش نباشد

مثال اول كه صفيف  عالمت اول را معيار گرفت ، و در نتيجه بايد در

 حيوان بيشتر است بايد گفت آن حيوان حرام گوشت است هرچند كه يكى

 در مثال دوم بايد گفت آن حيواناز آن سه عضو را هم داشته باشد، و 

 حالل است لكن در اينجا مسئله مشكل است و احتياط ترك نشود هرچند كه

حالل بودن اقرب است ، لكن بعضى منكر اين تعارض شده اند و گفته اند 

چيزى اتفاق نمى افتد و اگر اين حرف درست باشد ديگر  هرگز چنين

 . اشكالى نيست



بيند كه در هوا پرواز مى كند هم صفيف اگر مرغى را ب - 10مساءله 

نتواند بفهمد كدامش بيشتر است وظيفه اش تنها رجوع  دارد و هم دفيف و

از آن سه عضو و عدم آن اگر  به عالمت دوم است ، يعنى وجود يكى

مرغى ذبح  وجود داشت حالل و اگر نداشت حرام ، و همچنين است اگر

 اگر به طور كلى وضع آن را ندادنشده را پيدا كند ووضع آن را نداند، و 

 . اقرب آن است كه حالل است

اگر فرض شود كه مرغى صفيف و دفيفش برابر باشد  - 11مساءله 

كه در تشخيص حليت و حرمت گوشتش بعالمت دوم  احتياط آن است

اقرب آن است كه آن گوشت  رجوع شود و اگر عالمت دوم را ندادن

 . حالل است

حالل باشد  رغى تابع خود مرغ است ، اگر مرغىتخم هم م - 12مساءله 

تخم آن نيز حالل است و اگر حرام باشد تخمش هم حرام است ، و اگر 

حالل  مرغى مشتبه باشد و معلوم نباشد از مرغ حرام گوشت است يا تخم

گوشت در صورتى كه مانند تخم مرغ خانگى سر و ته داشته باشد يعنى 

 .  اگر مساوى باشد حرام استته آن مساوى نباشد حالل و سر و

شتر مرغ جزء طيور و حالل گوشت است همچنانكه تخم آن  - 13مساءله 

 . بنابراقوى حالل است نيز

لك لك مرغى است كه دليلى بر حرمت و حليت گوشت آن  - 14مساءله 

بناچار بايد در تشخيص حليت و حرمتش بعالمتهاى گذشته  وارد نشده ،

حيوان از دفيفش بيشتر است و لذا حرام  ف اينمراجعه شود و ظاهرا صفي

بايد به عالمتهاى دوم  گوشت است ، و اگر كسى اين معنا را احراز نكرده



 .رجوع كند

 حيوانى كه در اصل خلقت حالل گوشت است به خاطر چند - 15مساءله 

يكى اينكه نجاست خوار باشد كه چنين : عامل حرام گوشت مى شود

ند و آن حيوانى است كه غذايش نجاست انسان جالل مى گوي حيوانى را

بگويد غذاى آن نجاست انسان است ، و  شده است به طورى كه عرف

را ندارد، و همچنين  نجاست ساير حيوانات حرام گوشت حكم نجاست آدمى

 ساير نجاسات پس اگر حيوانى نجاست آدمى را نمى خورد لكن نجاست

جالل مى شود كه  وقتىهاى ديگر مى خورد جالل نيست ، و حيوان 

غذايش منحصر در نجاست آدمى بشود پس اگر هم غذاى مخصوص خود 

مى خورد و هم نجاست آدمى جالل بر آن صدق نميكند و حرام گوشت  را

غذاى خود را به ندرت بخورد به طورى كه در نظر  نمى شود مگر آن كه

ه شرط ديگر جالل شدن اين است ك عرف حكم نخوردن را داشته باشد،

يك روز و يك شب  مدت نجاستخوارى حيوان طوالنى شده باشد و ظاهرا

 در جالل شدن حيوان كافى نيست بلكه در كمتر از دو روز و بلكه سه

 . روز صدق اين معنى مشكوك است

حكم جالل شدن در همه حيوانهاجارى است چه حيوان چرنده  - 16مساءله 

 . پرنده يا ماهى باشد يا

 همانطور كه به جالل شدن گوشتش حرام مى شود حيوان - 17مساءله 

اگر مرغ است تخم آن نيزحرام مى شود، و هر زمانى كه  شير آن و

حالل شد شير و تخم نيز حالل مى شود، و حاصل كالم اينكه اين  گوشتش

حرام شده تا وقتى كه استبراء نشده در تمام احكام  حيوان كه به عارضى



 خلقت است و وقتى استبراء شد حكم اصل مانند حيوان حرام گوشت به

اين حكم كلى حرمت  حرمتش از بين مى رود، بله در بعضى از اين افراد

 . از باب احتياط است

ظاهر اين است كه نجاستخوارى مانع تذكيه حيوان نمى شود  - 18مساءله 

جالل نيز به همان نحوى كه ساير حيوانات تذكيه مى شوند   حيوان پس 

تذكيه آن اين است كه گوشت و پوستش پاك مى شود  و اثرتذكيه مى شود، 

چون گرگ و گربه (كه قابل تذكيه باشند  مانند حيوانات حرام گوشت اصلى

 .( نه چون سگ و خوك

حرمت گوشت حيوان جالل از راه استبراء از بين مى رود،  - 19مساءله 

ريش است كه حيوان را ببندند و از خوردن نجاست جلوگي و استبراء اين

زمانى كه نجاستخوارى از سرش برود  كنند و غذاى خاص او را بدهند تا

جالل بر آن صادق نباشد، و به احتياط نزديك تر  به طورى كه ديگر اسم

عنوان جالل به آن حيوان عدد ايامى  آن است كه عالوه بر صدق نكردن

 جالل در روايات معين شده را مراعات كند يعنى شتر كه براى هر حيوان

جالل را چهل روز و گاو جالل را بيست روز و احوط سى روز است و 

اردك پنج روز و در مرغ خانگى سه روز و در  در گوسفند ده روز و در

حيواناتى كه براى استبراءش  ماهى يك شبانه روز، و در غير اينها از

حيوان ديگر  اندازه اى معين نشده معيار تصديق عرف است به اينكه اين

 . وار نيستنجاست خ

كيفيت استبراء اين است كه حيوان را ببندند و يا حبس كنند و  - 20مساءله 

نگذارند نجاستى بخورد و بنابراحتياط مستحب در آن مدت  در مدت مقرر



هرچند كه اكتفاء به هر غذائى غير از  دانه يا علف پاك به آن بدهند

ذاى نجس تا جالل است خالى از قوت نيست ولو غ نجاست آدمى كه باعث

 . چه رسد به متنجس

مستحب است مرغ خانگى كه قرار است ذبح شود را چند  - 21مساءله 

پس از آن ذبح كنند هرچند كه نجاستخوارى از آن نديده  روزى ببندند و

 .باشند

حالل  يكى ديگر از عواملى كه موجب حرام گوشت شدن - 22مساءله 

 وطى كند، چه از مجراى گوشت مى شود آن است كه انسان آن حيوان را

مجراى فضله اش هرچند كه منى انسا در بدن حيوان  بولش و چه از

باشد و چه كبير چه عالم باشد و چه  ريخته نشود، وطى كننده چه صغير

عمل را مرتكب شده باشد و چه وادارش  جاهل چه به اختيار خود اين

مه اين احوال آن در ه كرده باشند چه اينكه آن حيوان نر باشد و چه ماده ،

عمل حيوان ديگر از آن  حيوان حرام گوشت مى شود حتى اگر بعد از اين

 حيوان متولد شود آن نيز حرام است ، و همچنين شير و پشم و موى

و  (( چهارپايان)) حيوان حرام است ، و ظاهرا اين حكم مختص به بهائم

 . نيست در غير آن ها جارى

معمول است نظير   اگر خوردن گوشتشحيوانى كه وطى شده - 23مساءله 

 گاو و گوسفند و شتر واجب است آن را ذبح نموده الشه اش را بسوزانند،

و در صورتى كه غير مالك آن را وطى كرده باشد بايد قيمت آن را به 

معمول  اگر سوارى و يا باركش است و خوردن گوشتش مالك بپردازد، و

آن را از شهرى كه در آن نيست چون قاطر و االغ و اسب واجب است 



و محل ديگرى برده شود و در آن جا بفروش برسانند  وطى شده به شهر

پول آن را به شخص وطى كننده بدهند و او هم قيمت واقعى حيوان را  و

 . بپردازد به مالكش 

 يكى ديگر از عواملى كه سبب حرام گوشت شدن حيوان - 24مساءله 

غاله و گوساله بقدرى شير خوك را حالل گوشت است اينكه بره و يا بز

آن شير نيرو بگيرد و گوشت بر بدنش برويد و استخوانش  بخورد تا از

صورت آن حيوان حرام گوشت مى شود، حتى نسل  محكم شود كه در اين

پس )) كافر حكم خوك را ندارند آن و شيرش نيز حرام است ، و سگ و

كند حرام گوشت نمى  داگر بزغاله مثال از شير زن كافره اى يا سگى رش

 ، حال آيا خوردن شير از پستان خوك علت حرمت است يا مطلق((شود

شير خوك خوردن به هر نحو كه باشد حتى اگر از شيشه باشد و آيا شير 

شامل دوران  فقط در ايام شيرخوارگى اين حكم را دارد و يا خوردنش

 احتياط مشكل است ، هرچند كه علف خوارى بزغاله نيز مى شود؟مسئله

خوك  در نخوردن گوشت آنها است ، و اما اگر شيرخوار اندكى شير

بخورد به طورى كه استخوانش از شير خوك محكم نشده باشد خوردن 

است ، و كراهت آن به اين وسيله برطرف ميشود كه هفت  گوشتش مكروه

مانع شوند و اگر شير خوار است  روز حيوان را از خوردن شير خوك

 .علف بدهند ا بز بدهند و اگر نيست هفت روز او راشير گوسفند ي

 اگرحيوان حالل گوشت شراب بخورد و مست شود و در - 25مساءله 

حال مستى ذبحش كنند گوشتش حرام نيست ، بلكه بنابراحتياط بايد آن را 

امثال  اجزاء درونيش مانند شكمبه و سيراب و جگر و كبد و بشويند، اما



حالل  ن را شسته باشند، و اما اگر حيوانآن خوردنى نيست هرچند آ

حالل است و  گوشت بول نجس خورده و بالفاصله ذبح شده باشد گوشتش

 . شستن الزم ندارد ولى اندرونش بعد از شستن خوردنى است

 اگر بزغاله يا گوساله از شير زنى بمكد تا از شير گرفته و - 26مساءله 

 . وه استبزرگ شود، گوشتش حرام نمى باشد ليكن مكر

 خون - 1: از حيوان حالل گوشت چهارده چيز حرام است  - 27مساءله 

 آلت مادگى كه قسمت بيرونى و - 5 آلت نرى - 4طحال  - 3 فضله - 2

 - 9 كيسه صفرا- 8 مثانه - 7تخم  - 6درونى آن هر دو حرام است 

است و در سراسر بدن  دانه هاى گرد كه غالبا فندقى))  غده ها- 10نخاع 

وجود مى  رحم حيوان ماده كه بچه در آن به - 11.((حيوان ديده مى شود

آيد، و احتياط واجب آن است كه از جفت بچه نيز كه با بچه بيرون مى 

 دو رشته عصب زردرنگى كه از گردن تا دم - 12.شود آيد اجتناب

دانه خاكسترى رنگى كه در وسط  - 13.حيوان در پشت او كشيده شود

آن با مخ كه در  قرار دارد و به اندازه نخود است و رنگپيشانى حيوان 

 حدقه چشم يعنى آن قسمت ميانى - 14. جمجمه حيوان است تفاوت دارد

 . سياه رنگى كه در وسط چشم واقع است نه همه چشم و

اين چهارده چيز كه گفتيم حرام است از حيواناتى كه با ذبح  - 28مساءله 

ماهى و ملخ هيچ چيزى بغير از فضله و تذكيه مى شوند، اما از  و نحر

 . حرمت آن دو نيز اشكال است خون حرام نيست و تازه در

اين احتياط ترك نشود كه آن چه از اين چهارده چيز در  - 29مساءله 

خوردن آن اجتناب كنند ولى در حرمت فضله و خون  مرغان ديده شد از



 . مرغان اشكالى نيست

  ح شده غير از آن چهارده چيز همه چيزش از حيوانى كه ذب - 30مساءله 

بنابراين قلب و كبد و سيراب و روده و غضروف و  خوردنى است ،

حالل است ، بله خوردن كليه ها و گوش قلب  عضالت و هرچيز ديگرش

دارد، و آيا پوست و استخوان  و رگها مخصوصا چهار رگ گردن كراهت

 يانه ، ظاهرتر حليت حالل است حيوان در صورتى كه ضرر نداشته باشد

اشكالى در حليت  آن ها ولى به احتياط نزديك تر اجتناب از آنها است ، بله

پوست سر حيوان و پوست بدن مرغ خانگى و ساير مرغان و همچنين 

 . استخوانهاى ريز مرغان كوچك مانند گنجشك نيست حليت

حالل است هم خام آن حالل  هر چيزى كه خوردن گوشتش - 31مساءله 

باشد، بله  ست و هم پخته اش بلكه حتى سوخته آن اگر ضرر نداشتها

آن  خوردن گوشت تازه اى كه با آفتاب يا آتش يا به وسيله پاشيدن نمك بر

 . و خشكاندنش در سايه و قورمه شدن رنگش تغيير نكرده مكروه است

حالل گوشت چون گوسفند و  در جواز نوشيدن بول حيوانات - 32مساءله 

حليت آن  ير صورت ضرورت بين فقهاء اختالف است و اقوىگاو در غ

اشكال حالل  است ، همان طورى كه نوشيدن بول شتر جهت دواء بدون

 . است

حالل گوشت حرام است ، بله  فضله تمامى حيوانات حتى - 33مساءله 

داخل ميوه ها و يا خربزه و يا در شكم  على الظاهر فضله كرماهائيكه

 .  حرام نيستماهى و ملخ مى چسبد

 خون بسته)) خون هر حيوانى كه خون جهنده دارد حتى علقه - 34مساءله 



است به جز خونى كه بعد از ذبح در بدن حيوان باقى مى ماند كه  حرام ((

قلب و كبد حالل بودنش مشكل است ، و اما خون  حرام نيست ، ولى خون

 و سوسمار خون قورباغه حيوانى كه خون جهنده ندارد و حرام گوشتها

حالل گوشتها چون ماهى حالل گوشت محل  بدون اشكال حرام است و در

ماهى خورده شود حالل  خالف است ، و ظاهرا در صورتى كه با خود

مشكل است و احتياطآن است كه از  است و اما خوردن آن بتنهائى حليتش

هرچند كه پاك  خوردن خونى كه در تخم مرغ ديده مى شود اجتناب شود

 . است

در كتاب طهارت بيان كرديم كه اجزاء حيوان مردار شده كه  - 35مساءله 

حلول نكرده حتى شير و تخم پاك است ، البته به شرطى كه  روح در آن

شده باشد و نيزشيردان گوسفند مردار همان طور  پوست بيرونى تخم محكم

 . حالل نيز هست كه پاك است

و  (( خون فاسد شده)) ن چركاشكالى نيست در اينكه خورد - 36مساءله 

بيرون بدن و بلغم كه از سينه بيرون مى آيد و آب بينى از هر  چرك

آب دهان و عرق حيوانى كه نجس العين نباشد  جاندارى حرام است ، و اما

حالل است مخصوصا آب دهانش ، و مخصوصا اگر از انسان يا  ظاهرا

 .حالل گوشت باشد حيوان
 
 
 

   رحيوانىگفتار در خوراكيهاى غي

 كه در كتاب طهارت نامبرده شده است)) خوردن اعيان نجس - 1مساءله 



خوردن هرچيزى كه به يكى از آن اعيان آلوده شده باشد و  و همچنين ((

 .چه مايع باشد و چه جامد تطهير نشده باشد حرام است

خوردن و نوشيدن هر چيزى كه مضر به بدن باشد حرام است  - 2مساءله 

مانند مسموعات باعث مرگ انسان و يا جنين در رحمش بشود  ه، چه اينك

يكى از هواسهاى ظاهرى و يا باطنى  و يا سبب از كار افتادن مزاج و يا

مثل اينكه مرد داروئى  او گردد و يا باعث تباهى نيروهاى بدن شود،

نسل او را قطع كند،  بخورد كه قوه باه و شهوتش را از كار بيندازد و يا

 .روئى بخورد كه براى هميشه عقيم و نازا گردديا زن دا

حرمت خوردن و نوشيدن چيزى كه باعث مرگ انسان شود  - 3مساءله 

، و حرمت چيزى كه ضررش كمتر از اين است  بنابراقوى است

بين چيزى كه ضررش  بنابراحتياط است ، و در اين حرمت فرقى نيست

ل است ، البته محتم يقينى است و چيزى كه ضرر آن مظنون و بلكه

چنين  احتمالى كه در نظر عقال بجا و به مورد باشد به طورى كه عقال از

احتمالى دچار خوف شوند، و نيز فرقى نيست بين اينكه ضرر مترتب بر 

 .باشد و يا تدريجى كه پس از گذشتن مدتى ظاهر گردد آن فورى

احتمال  جائز است مداوا و معالجه كردن به وسيله داروئى كه - 4مساءله 

خطردر آن مى رود و گاهى هم منجر به خطر مى شود، و اين در 

به حسب تجربه و تشخيص حاذقان و اهل خبره احتمال  صورتى است كه

مبتاليان به آن بيمارى با اين دارو  سوددهى آن بيشتر باشد و غالب

حاصل كرده باشند، بلكه معالجه با داروئى كه ضررش قطعى و  بهبودى

ضرر بيمارى از ضرر آن بيشتر و شديدتر باشد جائز   البتهفورى است كه



قبيل است بريدن و جدا كردن عضوى از اعضاء بدن  است ، و از اين

عضو به اعضاء ديگر سرايتى كه به  براى جلوگيرى سرايت مرض از آن

قبيل است شكافتن جراحت و داغ  مرگ بيمار مى انجامد، و باز از اين

اين اعصار  و پاره اى عمليات جراحى كه دركردن و سوزاندن با آتش 

معمول شده است به شرطى كه اقدام بر آن عملى عاقالنه شمرده شود، 

مباشر در آن جراحى حاذق و با احتياط باشد نه مسامحه كار و  يعنى

 .متهور

چيزى كه زيادش مضر است ولى اندكش ضرر ندارد زياد و  - 5مساءله 

ر مصور آن ، و اگر عكس اين فرض است نه اندك و غي مضر آن حرام

همچنين چيزى كه خودش به تنهائى  شود حكم آن نيز به عكس است و

استعمال شود مضر نيست ، استعمال  مضر است لكن اگر با چيزى ديگر

حالل است و اگر عكس اين فرض  آن به تنهائى حرام و با ضميمه اش

 . خواهد بود شود حكمش نيز به عكس 

كه استعمال آن براى يك بار ودو بار ضرر ندارد لكن چيزى  - 6مساءله 

خوردنش و زياد تكرار كردنش مضر است تنها تكرارش حرام  مداومت در

 . است

حال تريش حرام است  خوردن گل يعنى خاك آميخته با آب در - 7مساءله 

گل خشكيده است ، و بنابراحتياط مستحبى  و همچنين است كلوخ كه همان

به گل خالى از  م را دارد هرچند كه ملحق نبودن آنخاك نيز همين حك

 قوت نيست مگر در فرضى كه ضرر برساند، و اما كلوخ و خاك اندكى

 كه مخلوط با گندم و جو شده و سپس آرد شده و در آن مستهلك گرديده



اشكال ندارد، و همچنين است غبار و خاكى كه بر روى ميوه ها مى نشيند 

ر آب گل آلود موجود است ، به شرطى كه آب كه د و نيز آن مقدار گلى

اگر هنگام نوشيدن آب طعم اجزاء آن  را از اطاق بيرون نياورده باشد، بله

كه از نوشيدن آن  گل در ذائقه احساس شود نزديكتر به احتياط آن است

گل رسوب كند هرچند كه با فرض استهالك  اجتناب نموده صبر كنند تا

 . ر استجواز شرب آن به ذهن نزديكت

ظاهرا ماسه و سنگريزه و انواع معادن حكم خاك را ندارد پس  - 8مساءله 

حالل  آميخته با آن ها است در صورت نداشتن ضرر نوشيدنش آبى كه

 . است

از ميان گلها و خاكها تربت سيدالشهداء ابى عبداهللا الحسين  - 9مساءله 

ش بغير اين منظور السالم به منظور شفا از آن استثناء شده و خوردن عليه

بيش از يك نخود متوسط حالل نيست ، و اين  جائز نيست ، و نيز به

تربت غير آن حضرت حتى  استثناء مختص به تربت قبر آن جناب است و

بله حل كردن  رسولخدا و ائمه عليهم السالم بنابراقوى حكم آن را ندارد،

 يا آن شربتآن در آب يا شربت به منظور تبرك و شفا گرفتن از آن آب 

 .اشكال ندارد به شرطى خاك در آب با شربت مستهلك شود

براى برداشتن تربت از قبر مقدس سيدالشهداء عليه السالم و  - 10مساءله 

براى خوردنش در وقت حاجت آداب و دعاهائى ذكر شده لكن ظاهرا  نيز

نيست ، بلكه رعايت آنها شرط در سرعت  حكم جواز مقيد به آن آداب

 . عا و حاجت و بهبودى استاجابت د

حالل است تربت قبر شريف  قدر متيقن ازتربتى كه خوردنش - 11مساءله 



احتياط هم  و اطراف آن است كه عرفا آن نيز تربت قبر شمرده شود، و

در اين است كه بخوردن آن اكتفاء شود نه تربت نقاط دور از قبر و از 

بت شريف را نيز در آب نزديكتر به احتياط آن است كه همان تر اين هم

گل يا  مستهلك در آن شود، بلكه اگر از قبر شريف بريزد بمقدارى كه

حل نكرده در آب  كلوخى برداشته احتياط مزبور را ترك نكند و كلوخ را

حرام  تناول ننمايد، بله بنابر آن چه قبال گذشت كه گفتيم خوردن هيچ خاكى

م و نقاط ديگر آن مشهد نيست برداشتن خاك از حائر حسينى عليه السال

بلكه بيش از آن يعنى همان  ((دو كيلومتر)) راءس يك ميل شريف تا

شفا اشكال ندارد و خوردنش حرام نيست  مقدارى كه در اخبارآمده به اميد

 . ترك احتياط هم سزاوار نيست

خوردن تربت مقدسه به منظور شفا يا به طريق بلعيدن آن  - 12مساءله 

و يا به اين طريق است كه آن را  (( ن قرص و كپسولمانند خورد)) است

حل نموده آب را بنوشند و يا با شربتى ممزوج نموده شربت را به  در آب

 .قصد شفا بنوشند

اگر كسى خودش تربت مقدس را از مرقد مطهر امام عليه  - 13مساءله 

اء و يا از طريقى يقين پيدا كند كه اين تربت مقدس سيدالشهد السالم بردارد

تواند آن را به قصد شفا تناول كند، و همچنين  صلوات اهللا عليه است مى

عادل شهادت دهند كه اين تربت مقدسه آن امام است ، بلكه  اگر دو شاهد

عادل و بلكه يك شخص موثق نيز كافى  ظاهر اين است كه شهادت يكنفر

غير نه مشكل است ، در  است ، و اما اينكه گفتار ذى اليد كافى است يا

عادل احوط آن است كه تربت را  اينصورت يقين و صورت قيام دو شاهد



 .بنوشد با آب يا شربتى ممزوج كند و پس از استهالك آنرا

خوردن گل ارمنى به منظور مداواى بيمارى بعيد نيست جائز  - 14مساءله 

احوط نخوردن آن است مگر اينكه دوايش منحصر به آن باشد،  باشد، ولى

در آب يا شربت مستهلك كند به طورى كه  نحصر نيست آنراو يا اگر م

 . گل عرف بگويد فالنى آب خورده نه

حرمت شرب خمر جزء ضروريات دين است به طورى كه  - 15مساءله 

آن در زمره كافران است ، البته اين وقتى است كه متوجه  معتقد به حليت

ر قرآن و تكذيب الزمه اين عقيده انكا لوازم اعتقادش باشد و بداند كه

همه ما را از چنين  خدا)) رسول اسالم صلى اهللا عليه وآله مى باشد

تشديد  ، و در روايات تهديد شديدى به ارتكاب آن و((انحرافها حفظ فرمايد

نقل است كه  عظيمى در ترك آن شده است ، از امام صادق عليه السالم

د است بر شارب شراب ام الخبائث و منشاء همه نوع شر و فسا)) :فرمود

ساعتى مى گذارد كه در آن عقل از او سلب شده ديگر پروردگار  خمر

ارتكاب هيچ معصيتى را فرو نمى گذارد و هر  خود را نمى شناسد و

را قطع و اعمال فاحشه  حرمت و حريمى را هتك مى كند و رحم نزديك

آله رسول خدا صلى اهللا عليه و و از ((را هر چه پيش بيايد انجام مى دهد

 آن كس - 1كردند،  بما رسيده كه در خصوص شراب ده طائفه را لعنت

 3  كسى كه آن باغ را نگهبانى كند- 2كه باغ انگور جهت شراب بنشاند 

 - 5 و آن كس كه آن را بنوشد - 4آن كس كه آب انگور را بگيرد  -

 كسى كه - 7 كسى كه بار شراب را حمل كند - 6باشد  كسى كه ساقى آن

 كسى كه - 10 مشترى آن - 9فروشنده آن  - 8نزد وى ببرند آن را 



اخبار تصريح شده باينكه شراب  بلكه در بعضى از.بهاى شراب را بخورد

زيادى آمده كه  در بين گناهان كبيره از همه بزرگتر است و در اخبار

مدمن خمر چون بت پرست است و در بعضى از اخبار كلمه مدمن را 

ند مدمن خمر آن كسى نيست كه همه روزه خمر فرموده ا معنا كرده و

تصميم دارد هر زمان كه دستش به  بنوشد بلكه كسى است كه در دلش

زيادى دارد كه  گذشته از همه اينها شراب مضرات.خمر رسيد بنوشد

اطباء حاذق در زمان ما به آن رسيده اند و منصفين غير مسلمان هم اين 

 .را حكيمانه دانسته اند حكم اسالم

هرچه مست كننده باشد از نظر حكم و يا موضوع ملحق به  - 16مساءله 

 مايع باشد چه جامد، يعنى اگر نگوئيم آن نيز خمر است خمر است چه

حداقل حكم خمر را دارد، و هر چيزى كه مقدار زيادش آدمى را مست 

زيادش حرام است و هم اندكش و صرف  كند ولى اندكش مست نكند هم

آب و هواها و يا  در بعضى از طبيعت ها يا بعضى ازاينكه همين چيز 

بعد از اعتياد مستى نمى آورد باعث حليت آن نمى شود بلكه همين سه 

 . نيز حرام است فرض

اگر شراب خود به خود و يا با كارى كه بر روى آن انجام  - 17مساءله 

سركه مبدل گردد حالل مى شود، هرچند كه چيزى با آن مخلوط  شود به

حال چه اينكه آن مخلوط قبل از سركه شدن شراب در شراب  ه باشندكرد

مثل اينكه شراب را با اندكى نمك و يا سركه مخلوط  مستهلك شده باشد

شراب مستهلك شده باشد، و يا نشده باشد و  كرده باشند و نمك يا سركه در

باشد به شرطى كه خلط را به  تا بعد از سركه شدن در ظرف باقى مانده



ريخته باشند، اما اگر  ر متعارف و به منظور سركه شدن شراب در آنمقدا

كه آن  زياد باشد محل اشكال است بلكه درصورت غلبه اقوى آن است

 است و آن خليط اگر به مقدار متعارف باشد با پاك  سركه حرام و نجس 

شراب و سركه شدنش پاك مى شود، همچنانكه ظرف شراب نيز با  شدن

 .مى شود كسركه شدن آن پا

است كه  ((آب جو)) يكى ديگر از نوشيدنى هاى حرم فقاع - 18مساءله 

باشد و به جزجز افتاده باشد حرام مى شود هرچند كه مستى  اگر ورآمده

معروف است كه سابق غالبا آن را از جو مى  نياورد، و فقاع از شرابهاى

 . تمعروف است فقاع نيس گرفته اند و ماء الشعيرى كه بين اطباء

آب انگور نيز اگر خود به خود به جزجز بيفتد و مانند خمير  - 19مساءله 

باشد و يا به وسيله آتش به جوش درآيد حرام مى شود، و اما  ورآمده

اگر با آتش بجوشدحالل است ، و همچنين اگر  عصير مويزى يا خرمائى

بودنش ثابت شود و ظاهرا جوشش  خود به خود بجوشد مگر آنكه مسكر

در نتيجه همان حكم  وسيله آفتاب هم مانند جوشيدن به وسيله آتش استبه 

 .را دارد

ظاهرا آبى هم كه در دانه انگور است حكم عصير و فشرده  - 20مساءله 

پس اگر بجوشد چه به خودى خود و چه با آتش آن نيز حرام  آن را دارد،

 نمى جوشيدنش حاصل نشده حكم به حرمتش است ، بله مادام كه يقين به

داخل ديگ در حال جوش بيفتد و در آب ديگ  شود، پس اگر دانه انگورى

يقين كند به اين كه آب  باال و پائين بشود حرام نمى شود مگر وقتى كه

دانه دليل  داخل انگور نيز به جوش آمده است و صرف باال و پائين شدن



 . بر جوشيدن آب داخل آن نيست

و اينكه .  و كشمش خودش آب نداردهمه مى دانند كه مويز - 21مساءله 

سخن از عصير آن رفت و گفتيم بجوش آمدن آن به وسيله  19در مساءله 

گوشت داخل آن است كه يا آن را   حرامش نمى كند منظور از آن آتش 

آن آب  كوبيده و با آب مخلوط مى كنند و يا در آب خيس مى كنند تا

نگور شود و يا بعد از شيرين شود به طورى كه در شيرينى مانند آب ا

  مى دهند تا عصاره اى بيرون آيد، و اما اگر در همان فشارش  خيس شدن

حال درستى آب در جوفش بيفتد ظاهرا آن آب عصير كشمش نيست و اگر 

شود، بنابراين اگر كشمش را در غذاى پخته بريزند يا  بجوشد حرام نمى

ا آب در آن بيفتد و نيز داخل كوفته يا كباب و امثال آن بگذارند و فرض در

آمدن آب اشكالى ندارد تا چه رسد به صورتى كه يقين به  به فرض جوش

 .حاصل نشود جوش آمدنش

ظاهرا آن چه كه از اقسام عصير گفتيم با جوش آمدن خود  - 22مساءله 

مى شود حرمتش جز به وسيله سركه شدن زائل نمى گردد،  به خود حرام

 شدنش سركه شدن آن است ، و بخار شدن دو حالل مانند خمر كه تنها راه

مثل آن به  حالل شدن آن ندارد، و اما آن چه كه با آتش و ثلث اثرى در

حالل مى  جوش آمده حرمتش با بخار شدن دو ثلث آن از بين مى رود و

شود، نزديك تر به احتياطآن است كه بخار شدن دو ثلث آن به وسيله ثلث 

شاند صورت بگيرد نه از طريق حرارت هر وسيله اى كه آن را بجو يا

مدتى طوالنى ، بله الزم نيست كه از بين رفت دو ثلث  هوا و وزش باد در

حال جوش صورت بگيرد، پس اگر كمى كمتر از دو ثلث با جوشيدن  در



مقدار اندك بعد از افتادن از جوش و قبل از سرد شدن  تبخير شود و آن

وى آتش نصف آن يعنى سه ششم اگر ر تبخير شده باشد كافى است ، پس

گرفتن ديگ روى زمين  آن تبخير شده و يك ششم باقيمانده بعد از قرار

 . تبخير كافى در حليت است

اگر عصير جوشيده قبل از آن كه دو ثلثش تبخير شده باشد  - 23مساءله 

 . شود بنابراحتياط كافى در حليت نيست شيره

وط كرده باشند و آن گاه اگر آب انگور را با آب مخل - 24مساءله 

ثلثش تبخير شود در حالل شدنش اشكال هست ، مگر آن  بجوشانند تا دو

مثال اگر شش كيلو آب )) انگور بخار شده كه يقين كنند كه دو ثلث از آب

وقتى حالل مى شود كه از آن  انگور را با يك كيلو آب مخلوط كرده باشند

 ((.هفت كيلو دو كيلو باقى مانده باشد

قبل از تبخير دو ثلثش  اگر بعد از جوشيدن آب انگور و - 25ءله مسا

بجوشانند  مقدارى آب انگور نجوشيده بآن اضافه كنند واجب است آن قدر

كه دو ثلث هر دو عصير بخار شود و نبايد نخست آن چه قبال از عصير 

باين حساب كه جمعا هيجده كيلو )) بخار شده حساب و استثناء كنند اولى

كيلويش تبخير شود سه كيلو قبال تبخير شده نه كيلو هم   بايد دوازدهبوده و

نه كيلو مثال عصير در يك ديگ بوده ودر اثر  ، پس اگر((بعدا تبخير شود

باقى مانده آن گاه سه كيلوى  جوشيدن سه كيلوى آن بخار و شش كيلو

باقى مانده آن گاه  ديگر آب انگور روى شش كيلوى آن بخار و شش كيلو

كيلو   كيلوى ديگر آب انگور روى شش كيلو بريزند و مجموع پانزدهسه

 شود كافى نيست كه نه كيلوى آن بخار شود و شش كيلو بماند بلكه بايد از



اصل اين عمل خالف  پانزده كيلو ده كيلو بخارشود و پنج كيلو بماند، لكن

احتياط است و نزديك تر به احتياط آن است كه هر يك از آن دو عصير 

 .جدا پخته شود، هرچند طريقه اى را كه گفتيم وجهى دارد جدا

انداختن چيزى مانند كدو يا به يا سيب يا غير اينها در آب  - 26مساءله 

اشكال  قبل از تبخير دو ثلث آن تا همراه آب انگور پخته شود انگور

ندارد، هر زمان كه آب انگور داخل ديگ حالل شود آن دخيلى هم كه در 

حالل مى شود، لكن اگر دخيل چيزى است كه آب انگور را   شدهآن ريخته

بر ثلث شدن آب انگور داخل ديگ آب  به جوف خود مى كشد بايد عالوه

حالل  دخيل نيز ثلث شود كه در اين صورت آن دخيل نيز انگور جوف

 .مى شود

 يكى از طريق علم: ذهاب ثلثين از چند را ثابت مى شود - 27مساءله 

 همزمان باپختن شيره آب انگور را در ديگى استوانه اى مثل اينكه))

 سانتى متر است 18انگور را با متر معين كند كه مثال  بريزد و عمق آب

آن هيجده سانت ش و كمتر از شش  آن گاه بعد از جوشاندن ببيند كه از

انگور او ثلث شده  سانت باقيمانده كه قهرا يقين پيدا مى كند به اينكه آب

عادل است ، و طريقه سوم خبر دادن ذى  ه دوم شهادت دو شاهدطريق ((،

بخريدار بگويد و يا  همينكه فروشنده مسلمان)) اليد و صاحب آن است

 (( كافى است ميزبان مسلمان به ميهمان بگويد كه اين شيره دو ثلثش رفته

 بلكه صرف گرفتن آن از دست مسلمانى كه معتقد به حرمت آن انگور

 ثلث شدن است كافى است ، هرچند او خبر ندهد كه شيره جوشيده قبل از

بلكه اگر از اعتقاد ذى اليد هم خبر نداشته باشد همين كه  من ثلث شده است



اگر اطالع داشته باشد از اينكه ذى اليد آب  مسلمان باشد كافى است ، بله

قبل از ثلث شدن را حالل مى داند مثال معتقد است به اينكه  انگور جوشيده

حالل است هرچند ذهاب ثلثان نشده باشد و يا  ب انگور وقتى شيره شدآ

آن حتما به وسيله آتش باشد  معتقد است به اينكه الزم نيست ذهاب ثلثان

طول مكث آن در آفتاب ذهاب ثلثان شده  بلكه اگر به وسيله وزش باد و

حالل است ، و در چنين فرضهائى آيا جائز است بگفته او اعتماد  باشد

بگويد شيره من با آتش ذهاب ثلثان شده قبول كرد  د و اگر چنين كسىشو

؟محل خالف و اشكال است و از اين مشكل تر اين است كه بگوئيم  يا نه

احتمال و بدون تفحص شيره را از او گرفت و بنا  جائر است به صرف

بنابراين احتياط آن است كه از آن اجتناب  گذاشت بر اينكه ذهاب ثلثين شده

ثلثان آن بگذارد بلكه اين  د و بگفته صاحبش اعتماد نكند و بنا را بركن

 . معنا خالى از قوت نيست

خوردن مال غير هر چند كافرى باشد كه مالش محترم است  - 28مساءله 

رضاى او حرام است ، و مال وقتى حالل مى شود كه اذن و  بدون اذن و

كسى كه بدون دعوت )) مال احراز شود كه در حديث آمده اجازه صاحب

آن چه مى خورد مثل قطعه اى آتش  بر سر طعام ديگرى حاضر شود

 .((است كه فرو مى برد

جائز است حتى در غير ضرورت اينكه انسان از خانه پدر و  - 29مساءله 

فرزند و برادر و خواهر و عم و عمه و دائى و خاله و دوستانش  مادر و

 ئز است از خانه شوهرش چيزىكه براى ن جا چيزى را بخورد، همچنان

 تناول كند، و نيز براى كسى كه بر خانه زندگى و حفظ اشياء موجود كسى



وكيل است جائز است از خانه موكلش چيزى را بخورد، و همه اينها در 

به كراهت صاحب خانه نداشته باشد، بنابراين فرق  صورتى است كه يقين

 جواز خوردن مال بيگانه احراز است كه در نامبردگان باال با بيگانگان اين

احراز رضايت و اذن الزم  رضايت شرط است ولى در اين نامبرده گان

بنابراقوى  نيست بلكه با شك در رضايت وصى با ظن بعدم رضايت نيز

جائز است ، لكن در صورت ظن بعدم رضايت نيزبنابراقوى جائز است ، 

 باشد ترك در صورت ظن به عدم رضايت مخصوصا اگر ظن غالب لكن

و نيز احتياط در اين است كه بگوئيم حكم باال  احتياط سزاوار نيست ،

قبيل نان و خرما و خورشت و ميوه  مخصوص به خوردنيهاى معمولى از

خانه ذخيره و  و امثال اينها است نه خوردنيهاى نفيس كه غالبا آن را در

و عزيز پنهان مى كنند تا در موقع حاجت آن را براى ميهمانى محترم 

امثال آن  و ظاهرا نوشيدنى هاى اين بيوت مانند شير و دوغ و بياورند،

 حكم خوردنيها را دارد، و اين حكم مختص خانه هاى نامبرده گان است و

شامل خانه غير آنان و نيز شامل خانه آنان از قبيل دكان و باغ نمى شود، 

ر خانه آنان شامل خوردنيها و نوشيدنى هائى است كه د همچنان كه تنها

آنان پول بردارد و از بيرون خانه خوردنى  موجود باشد نه اين كه از خانه

 .خريدارى كند

حال  تمامى آن چه كه گفتيم خوردنش حرام است در - 30مساءله 

ضرورت حالل مى شود، حال يا به خاطر اينكه اگر آن حرام را نخورد 

 است و يا به خاطر شديد مبتال مى شود كه عادة غير قابل تحمل به مرض

شودكه آن ضعف سرانجام به بيمارى غير  اينكه دچار ضعف مفرطى مى



تحمل منتهى مى گردد، و يا به تلف منجر مى شود و يا از همراهان  قابل

نشانه هائى داللت مى كند كه اگر عقب بماند  در سفر عقب مى ماند و

حرام را است كه چنانچه آن  يكى ديگر جائى.سرانجام هالك مى گردد

گرسنگى مى شود  نخورد يا آن نوشيدنى حرام را ننوشد گرفتار عطش و

اگر  كه عادة غير قابل تحمل است ، يكى ديگر موردى است كه مى ترسد

آن حرام را تناول نكند جنين در رحمش يا شيرخواره در آغوشش از بين 

موردى ديگر اين است كه بترسد در اثر نخوردن آن حرام  برود، بلكه

 دشوار گردد، و معيار در همه اين  عالجش  يماريش طوالنى شود و ياب

يا از ظن به ترتب آثار  موارد ترسى است كه يا از علم ناشى مى شود و

احتمال هم  سوء نامبرده بر ترك خوردن حرام ، بله اگر ترس ناشى از

 باشد مجوز خوردن حرام مى شود البته احتمالى كه منشاءئى عقالئى داشته

 .شد نه هر احتمال و نه احتمال ضعيفى كه آن را وهم گويندبا

حالل  يكى ديگر از ضرورتهائى كه غذا و نوشيدنى حرام را - 31مساءله 

مى كند اكراه و تقيه است ، تقيه از كسى كه از او بر جان خود يا نفسى 

بر عرض خود يا عرضى محترم و يا بر مالى محترم و  محترم و يا

 .تحمل آن حرجى باشد چه مال خودش و چه مال غير معنابهى بترسد و

در هر موقعيتى كه حفظ جان متوقف بر ارتكاب عملى حرام  - 32مساءله 

آن حرام واجب مى شود، و در چنين مواقعى جاى تقدس و  شود ارتكاب

 حال چه اينكه آن حرام شرب خمر باشد و چه خوردن خاك و تنزه نيست

ن اگر گرفتار عطشى كشنده شود و بر جان گل و چه حرامى ديگر، بنابراي

نه تنها جائز است شراب بنوشد كه واجب هم مى شود و  خودبترسد



 .ارتكاب ساير محرمات شود همچنين هر زمانى كه مضظر به

اگر مضطر بارتكاب حرامى شد واجب است از آن حرام به  - 33مساءله 

ت ، پس هرگاه اضطرار مرتكب شود و زيادتر از آن جائز نيس مقدار رفع

يا خوردن گوشت مردار شود تا ترس از جان  مضطر بنوشيدن شراب و

برطرف شود حالل و جائز مى  خود را دفع كند بهمان مقدارى كه ترس

 . شودو زيادتر از آن جائز نيست

براى معالجه بيماريها جائز است با چيز حرامى كه دواى  - 34مساءله 

ودر تشخيص اين انحصارها الزم بيمارى باشد معالجه كرد  منحصر آن

غير از فالن حرام دوائى نيست بلكه قول  نيست خود آدمى يقين پيدا كند كه

معيار در انحصار اين است  اطباء حاذق و مورد وثوق نيز كافى است ، و

متداول جز آن دواى حرام داروئى نباشد، نه  كه در بين دواهاى موجود و

نشود، چون درك و فهم بشر  آن يافتاين كه در متن واقع داروئى براى 

 . عاجز است از احاطه به واقعيات

آن طور كه نقل شده مشهور بين فقهاء اين است كه مداواى  - 35مساءله 

بلكه با هيچ نوع مسكرى حتى در صورتى كه دواى منحصر  با شراب

آن خالى از قوت نيست ، البته با اين شرط  باشد جائز نيست ، لكن جواز

شراب بيماريش معالجه مى شود و   داشته باشد به اينكه به وسيلهكه يقين

بيماريش را به حال  نيز يقين داشته باشد باينكه اگر شراب را نخورد و

 خود واگذارد او را خواهد كشت و يا نزديك بمرگ خواهد كشانيد و نيز

يقين داشته باشد باينكه دواى دردش منحصر به شراب است به همان 

گفتيم و بايد بداند مسئله شرب خمر در اسالم بسيار كار  درباالمعنائى كه 



بآسانى و به بهانه بيمارى مرتكب آن شد تنها در  زشتى است كه نمى شود

داشته باشد باينكه اگر خود را با آن مداوا نكند  فرضى كه گفتيم كه اطمينان

ثال دست آورده باشد كه م خواهد مرد، و اين اطمينان را از اين راه به

حال متدين حكم كرده باشند و گرنه بايد  جماعتى از اطباء حاذق و در عين

خودش به وسيله شفاء او را  با درد خود بسازد شايد خداى تبارك و تعالى

متعال ببيند بنده اش در راه اطاعت او و  فراهم سازد، بله وقتى خداى

 پاداشى مى دهد و گرنه تحفظ بر دينش چگونه درد مى كشد البته شفايش

 .عظيم در مقابل صبرش باو عطا مى كند

مال ديگرى را  اگر كسى براى سد رمق خود ناگزير شود - 36مساءله 

 بخورد و مالك آن مال هم حاضر باشد در صورتى كه خود مالك نيز مانند

مال خود  او مضطر بخوردن آن طعام يا آن مال باشد بر او واجب نيست

؟محل تاءمل است ،  م نيست و يا جائز هسترا به وى بدهد، و آيا جائز ه

مال را به زور از مالكش بگيرد، و اما  براى مضطر نيز جائز نيست آن

باشد واجب است آن را   اضطرارى بخوردن آن نداشته اگر مالك خودش 

است  به مضطر بدهد و اگر از دادن آن امتناع بورزد براى مضطر جائز

گيرد و حتى جائز است براى گرفتن از او را مجبور نموده به زور از او ب

بجنگد، و بر مالك واجب نيست آن را مجانى به وى بدهد بلكه مى  او با او

بگيرد مضطر هم نميتواند او را مجبور به دادن  تواند قيمتش را از او

شد كه آن را در مقابل عوض  بالعوض كند، و اگر مالك خودش داوطلب

بر مضطر  ض را معلوم نكرده باشدبه او بدهد در صورتى كه مقدار عو

است كه مثل آن خوراك و يا نوشيدنى را بمالك بدهد، اين در صورتى 



و  ((امثال اينها نظير گندم و نان و)) آن چه خورده مثلى بوده باشد است كه

المثل  اما اگر مانند گوسفند و مرغ قيمى باشد بايد قيمت آن را يعنى ثمن

اگر بخواهد عوض آن را معين كند واجب آن را به وى بپردازد، و اما 

عادله و يا كمتر بوده باشد بلكه مى تواند گرانتر از  نيست كه حتما بقيمت

براى مضطر حرجى نباشد و گرنه حق ندارد  عادله معين كند تا جائى كه

كه عوض معين شد اگر  چنان عوض حرجى را معين نمايد، و بعد از آن

مطالبه  اشد واجب است در صورتمضطر قدرت پرداخت آن راداشته ب

مالك آن را بپردازد و اگر قدرت پرداخت نداشته باشد دينى بر ذمه او مى 

تا در هنگام قدرت بپردازد، همه اينها در صورتى بود كه مالك آن  ماند

اما اگر غائب باشد براى مضطر جائز است از آن  طعام حاضر باشد، و

را درذمه خود بگيرد و نميتواند  نطعام به مقدار سد رمق بخورد و قيمت آ

المثل معين كند و نزديكتر به احتياط آن است كه  آن قيمت را كمتر از ثمن

ندارد به عدول مؤ منين مراجعه  اگر به حاكم دسترسى دارد به او واگر

 .كند

غذا خوردن بر سفره اى كه ديگران چيزى از مسكرات مى  - 37مساءله 

اين بود غذاهائى كه خوردنش حرام .فقاع است ، و همچنين  نوشند حرام

نوشيدن آداب مستحب و مكروهى هست  است و براى غذا خوردن و آب

 .نمايد كه در كتب مفصل آمده و خواننده بايد به آنها مراجعه
 
 
 



  كتاب غصب

غصب عبارت است از استيالء و در اختيار و تحت يد قرار دادن هرچه 

ملك ديگرى است و يا حق او، غصب است ، مال يا  كه مربوط به ديگرى

عقل و نقل يعنى كتاب و سنت و اجماع بر حرمت آن  از گناهانى است كه

ظلم است و ظلم چيزى است كه  اتفاق دارند و غصب از زشت ترين انواع

اگر )) عقل حكم به قباحت و زشتى آن مى كند، و در حديث نبوى آمده

 در قيامت آن را از متعال كسى يك وجب از زمين را غصب كند خداى

 كسى)) : و در نبوى ديگر آمده ((هفت طبقه زمين طوق گردنش مى كند

كه در يك وجب زمين به همسايه خود خيانت كند خداى تعالى آن را طوق 

طبقه هفتم زمين تا در قيامت خدا را با اين طوق ديدار  گردنش مى كند از

كسى )) : يثى ديگر آمده، و نيز در حد((برگردد كند مگر آن كه توبه كند و

او را تكليف مى كنند باينكه  كه زمينى را بدون حق از ديگرى بگيرد

عليه السالم  و از كالم اميرالمؤ منين ((خاكش راتا روز محشر بدون بگيرد

 (( سنگى غصبى در خانه گروگان ويرانى آن است)) :است كه فرمود

 .يعنى تا آن خانه را ويران نسازد رها نمى كند

چيزى كه غصب شده يا عين مالى است كه داراى منفعت است  - 1اءله مس

يك مالك است و يا از دو مالك ، و يا آن كه عينى است كه  كه مربوط به

عين آن غصب نشده ، و يا حقى است  منفعتى ندارد، و يا منفعتى است كه

اول مانند اينكه شخصى خانه اى را از  مالى و متعلق به عين ، اما قسم

مستاءجر داده از مالك   غصب كند و يا همان خانه را كه مالك به لكش ما

و مستاءجر هر دو غصب كند، اما قسم دوم كه عين بدون منفعت را 



مثل اينكه مستاءجر در مدت اجاره عين خانه مورد اجاره اش  غصب كند

تنها منفعت را غصب كند مثل اينكه  را از مالك غصب كند، وقسم سوم كه

غصب  ه اى را كه اجاره داده در مدت اجاره آن را از مستاءجرمالك خان

كند و او را بيرون نموده نگذارد از منفعت خانه كه ملك او است استفاده 

چهارم كه حقى باشد مالى و متعلق به عين مثل اينكه شخصى  نمايد، و قسم

تا آن را احياء كند ديگرى آن را از وى  زمينى موات را تحجير كرده

كه هم مالى است  ند كه در اينجا حق اولى را غصب كرده ، حقىغصب ك

يعنى قابل خريد و فروش است و هم متعلق به عين است كه همان زمين 

و يا مانند فرشى كه بدهكار نزد طلبكار گرو نهاده آن را غصب كند  است

مى تواند بعد )) مالك فرش نيست لكن به آن حق دارد زيرا طلبكار گرچه

بفروشد و طلب خود را از بهاى آن  مدت طلبش آن رااز سرآمدن 

قبيل است غصب مساجد و مدارس و كاروانسراها و  و از همين ((بردارد

كسى نيست لكن متعلق حق  پلها و جاده ها و خيابانهاى عمومى كه ملك

 مردم است ، و نيز نشستن در نقطه اى از مسجد يا مشهدى از مشاهد كه

ته بوده كه اين نيز بنابر احتمالى موافق با قبال ديگرى آن جا را گرف

 . حرام است احتياط غصب و

 صاحب مال يا حقى كه از او غصب شده يا شخص است ، - 2مساءله 

مثل اينكه عين يا منفعت و حقى كه متعلق به فردى است غصب شود، و 

كاروانسرا كه براى منزل كردن قافله ها ساخته شده و  يا نوع است مانند

بنا شده و غاصبى آن دو را غصب  سه اى كه جهت سكناى طالبيا مدر

منزل كنند، و يا جهت است  كند و نگذارد قافله ها در آن و طلبه ها در اين



، و  مانند خمس و زكاتى كه معين شده و هنوز به دست مستحق آن نرسيده

امثال اينها و كسى اين گونه  نيز مانند امالك و موقوفات مشاهد و مساجد و

 .موال را غصب كندا

يكى حكم تكليفى و ديگر حكم وضعى ، : غصب دو حكم دارد - 3مساءله 

دو تا است يكى حرمت آن است و ديگر وجوب برگرداندن  حكم تكليفى آن

وضعيش عبارت است از ضمان غاصب  مغصوب به صاحبش ، و حكم

مال مغصوب بر عهده غاصب  باين معنا كه وقتى غصب صورت گرفت

بايد از عهده آن  ود در نتيجه اگر تلف ويا معيوب گردد غاصبثابت مى ش

و در )) بدل آن را به صاحب مال بدهد برآيد يعنى در صورت تلف بايد

را به وى  صورت معيوب شدن تفاوت قيمت صحيح و معيوب آن

 .به اين قسم ضمان ضمان يد مى گويند ((بپردازد

 غصب جارى است ، دو حكم تكليفى غصب در تمامى اقسام - 4مساءله 

مال  همان طور كه گنهكار است مكلف است به اينكه در نتيجه غاصب

مردم را به صاحبش برگرداند، و اما حكم وضعى غصب يعنى ضمان 

موردى كه مغصوب مالى بوده باشد، حال چه اينكه عين  مختص است به

اينجا است كه ضمان يد راه دارد، و  آن غصب شده باشد و يا منفعتش در

 . ما در غصب حقوق ضمان يد نيستا

اگر غاصبى انسان آزادى را غصب كند يعنى او را حبس كند  - 5مساءله 

اين عمل خود گناهى مرتكب شده و ظلمى كرده ، اما نسبت به  گو اينكه با

غصبى واقع نشده حال چه اينكه آن شخص  عين آن شخص و به منفعت او

، پس (( انسان آزاد مال نيست ازير)) انسانى صغير بوده باشد و چه كبير



پس اگر  ضمان يد كه گفتيم از احكام غصب است در اينجا محقق نمى شود

آن انسان محبوس بسوزد يا غرق شود و يا در زمانى كه تحت استيالى 

قرار داشت بميرد بدون اينكه غاصب دخالتى در مردن آن داشته  غاصب

ت ، مثال اگر محبوس منافعش را نيز ضامن نيس باشد غاصب ضامن نيست

كار مى كرد نميتواند به  صنعتگر بوده و اگر حبس نمى شد فالن مبلغ

اين  غاصب بگودى اجرت اين مدت را به من بده ، بله اگر غاصب در

مدت از او كارى كشيد و به خدمتش گرفته واجب است مزدش را بدهد، و 

مثل  شداگر مردن او به سبب عمل غاصب رخ داده با همچنين ضامن است

 كرده باشد كه النه مار در آن بوده و مار او  اينكه او را در جائى حبس 

كشته باشد و يا درنده اى بوده و او را پاره كرده باشد، كه در  را گزيده و

 .است نه از جهت غصب و يد اين جا از جهت تسبيب ضامن

اگر كسى مانع شود از اينكه صاحب حيوان گريخته حيوانش  - 6مساءله 

 يا صاحب فرشى روى فرش خود بنشيند و يا صاحب خانه اى را بگيرد

داخل خانه اى شود و يا صاحب متاعى متاعش را بفروشد غاصب نيست 

جلوگيريش معصيت كار و ظالم است ، لكن اگر در  ، هرچند كه در اين

آن فرش مثال گم شود يا آن خانه  اثر جلوگيرى وى آن حيوان تلف شود و

ضمان يد ندارد، ولى   قيمت آن متاع پائين آيد شخص ظالمخراب شود و يا

آن است  آيا ضمانى ديگر و از جهتى ديگر به عهده او مى آيد يانه ؟اقوى

كه در مثال آخرى كه قيمت متاع پائين آمده ضامن نيست ، و اما در 

مردن حيوان و تلف شدن فرش و خانه مستند به  مثالهاى ديگر اگر

يا سببى قهرى علت آن تلف و  ال آفتى آسمانى وجلوگيرى وى نباشد مث



نمى بود آن حيوان  مردن باشد به طورى كه اگر جلوگيرى ظالم هم در بين

 مى مرد و آن فرش و خانه نابود مى شد ظالم ضامن آن تلف نيست ، و

مانند حيوان )) اما اگر مستند به جلوگيرى او بوده باشد مثل اينكه حيوان

ضعيف بوده كه  ((  تا خود را نجات دهد بلكه حيوانىنبود ديگران نيرومند

نمى مانده و يا اگر حيوانى نيرومند بوده  جز نگهبانى صاحبش محفوظ

محل درندگان بوده و اگر جلوگيرى  محلى كه حيوان در آن قرار گرفته

جلوگيرى ظالم نتوانست آن  ظالم نبود صاحبش آن را حفظ مى كرد ولى با

تاءمل است لكن   حيوان هالك شد در ضمان ظالمرا حفظ كند ودر نتيجه

 . حكم به ضمان احوط است

استيالء غاصب بر مال يا حق غصبى به طورى كه عرف آن  - 7مساءله 

اختيار غاصب بداند به حسب اختالف مغصوبها مختلف مى  را در تحت

ميزان و معيار اين است كه عرف  شود و در همه موارد يك جوز نيست ،

چيزهائى  د كه فالن چيز به ظلم و عدوان غصب شده ، در ده تشخيص 

كه قابل نقل و انتقال است در غير حيوان وقتى عرف مى گويد غصب 

غاصب آن را به دست خود بگيرد و يا به حمال بگويد آن را نزد  شده كه

خانه اش و يا دكانش و يا انبارش يا هر جاى ديگر  وى ببرد يا آن را به

  را در آن نگهدارى مى كند منتقل سازد كه در هراموال خود كه غاصب

حال چه خودش آن را ببرد و چه به حمال دستور بدهد آن را به خانه يا 

منتقل سازد غاصب است ، و همين عمل در ضامن شدن او كافى  انبار او

 غاصب مال غير را جا به جا نكرده مثال قبال است بلكه در صورتى هم كه

كه مالك آن را مطالبه كند و  نزد او بوده همين (( انتبعنوان عاريه يا ام))



 ((نكرده باشد مثال كليد آن جا را گم)) او مسلط بر خانه و دكان خود باشد

و در عين حال مال او را به او ندهد كافى در ضمانت او است ، بلكه 

استيالى بر مال غير در ضمانت كافى است مثل اينكه روى فرش  صرف

صاحبش آن را مطالبه كند و او ندهد، اما صرف نشستن  غيرنشسته باشد و

استيالء باشد عرفا غصب صدق نمى كند  بر روى فرش غير هرچند باقصد

مختلف مى شود، همچنانكه در  بلكه در موارد گوناگون اين صدق عرفى

مثل اينكه سوار بر آن شود و  حيوان نيز ميزان همان صدقى عرفى است

كه نزد حيوان  گيرد و با خود ببرد و يا مالك رايا افسار آن را به دست ب

حاضر است طرد كند و حيوان را از دست او بگيرد و ببرد، و يا اگر 

حاضر نيست ولى حيوان با راندن او به راه مى افتد و رام مى  صاحبش

مشغول   بنابراين اگر گله گوسفندى زير نظر چوپانش شود با خود ببرد،

 طرد كند و به عنوان قهر و زور آن را از چريدن است غاصب چوپان را

خودش بچراند و چوپان آن شود و آن را حفظ نموده نگذارد  وى بگيرد و

صدق عرفى غصب و تحقق استيالء  در بيابان متفرق شود ظاهرا در

مال مغصوب غير منقول باشد نظير خانه و دكان  و اما اگر.كفايت مى كند

در آن جا سكونت كند، و يا  كهو كاروانسرا در صدق غصب كافى است 

مالكش  كسانى كه در تحت فرمان خود دارد را در آن جا اسكان دهد و اگر

از ملكش براند و طرد كند، و  ((با كتك يا تهديد)) حاضر است او را

است كه كليد ملك را از صاحبش بزور بگيرد و هر زمان  همچنين كافى

را قفل كند و در آن آمد خواست آن  خواست درب را باز كند و هر زمان

مثل باغ و بستان اگر داراى ديوار و درب است  و شد نمايد، و اما در



كه درب آن را باز و  تحقق غصب بر حسب نظر عرف به همين است

ندارد  بسته كند و از ورود صاحبش جلوگيرى نمايد، و اگر درب و ديوار

يرون كند و غصب آن به اين است كه صاحب باغ و بستان را از آن جا ب

عنوان استيالء مشغول تصرفات در آن بشود، و همچنين است  خودش به

اينها درباره غصب اعيان بود، و اما  در غصب آبادى و مزرعه ، همه

اى را اجاره كرده  غصب منافع تصويرش به اين است كه مثال كسى خانه

و و در نتيجه مالك آن منافع شده است ، و غاصب كه يا مالك خانه است 

غير او خانه را از دست او بگيرد و در طول مدت اجازه بر آن  يا

حال چه اينكه خود غاصب از منفعت آن خانه استفاده بكند و  مستولى شود

 .يا نكند

اگر غاصب داخل خانه شخصى بشود و در آن سكونت كند  - 8مساءله 

سكونت در آن استفاده كند و هم غاصب ، و مالك به  يعنى هم مالك از

در صورتى كه استيالى غاصب به  اطر ناتوانيش نتواند او را بيرون كندخ

نشسته استيالئى و  يك سمت معين از خانه باشد و در سمت ديگر كه مالك

است  دخل و تصرفى نداشته باشد غاصب تنها ضامن آن سمت و آن قسمت

و ضامن قسمت ديگر نيست ، و اما اگر استيالء و تصرفاتش در همه 

اجزاء آن باشد يعنى مالك و غاصب هر دو مثل هم و به  ه واطراف خان

اين است كه اگر خانه از بين برود  يك نسبت در خانه تصرف كنند ظاهر

شود غاصب  غاصب نصف آن خواهد بود و اگر نيمى از خانه خراب

ضامن نصف آن نيم است و همچنين ضامن نصف منافع خانه است ، و 

خانه بيش از يك نفر است ساكن غاصب شود كه مالك ساكن در  اگر فرض



اگر مالك دو نفر باشند با غاصب ساكن سه  ضمانتش كمتر مى شود مثال

و يك سوم خرابيهااست ، و  نفر مى شوند و غاصب ضامن يك سوم منافع

شود و  اگر مالك ساكن سه نفر باشد ضمانت غاصب در يك چهارم مى

و مالك قوى باشد به همچنين ، و اما اگر عكس فرض باال غاصب ضعيف 

هر وقت بخواهد مى تواند او را از خانه خود بيرون كنددر اين  طورى كه

و استيالئى صورت نگرفته است و در نتيجه  صورت اصال غصبى و يدى

كه در آن خانه نشسته و از  ساكن در آن خانه ضمان يد ندارد، بله مادام

 .بپردازد خانهمنافع آن استفاده مى كند بايد عوض آن را به صاحب 

اگر كسى افسار مركبى كه صاحبش بر آن سوار است بگيرد  - 9مساءله 

صورتى كه صاحب حيوان در ناتوانى از دفاع به منزله بارى  و ببرد در

نهاده باشند آن شخص كه افسار را گرفته مى برد  است كه بر پشت حيوان

ه بر عكس اين باشد يعنى مالك ك غاصب ضامن همه حيوان است و اگر

مركب خود  پشت حيوان سوار است قوى و قادر بر مقاومت و دفاع از

باشد ظاهر اين است كه اصال غصبى رخ نداده در نتيجه اگر در همين 

تلف شود آن شخص ضامن نيست ، بله اگر تلف شدن حيوان  بين حيوان

باشد اشكالى نيست در اينكه ضامن است  فقط مستند به افساركشى او

براى ديگران چموش شده   حيوان تنها براى صاحبش رام وهمچنانكه اگر

فرارى شده   افسارش را كشيده رم كرده و باشد و در اثر اينكه اگر شخص 

 و در چاه سقوط كرده و يا از كوهى پرت شده يا تلف يا معيوب شده باشد

 . افساركش ضامن است

 دو به اگر دو نفر در غصب چيزى شريك باشند هريك از آن - 10مساءله 



استيالئى كه بر آن چيز دارند ضامن مى باشند، اگر هر يك در  نسبت

نصف آن را ضمانند و اگر به تفاوت باشد به  نصف آن استيالء داشتند

حال چه اينكه هر دو در استيالى بر مال غير و در دفع  تفاوت ضامنند،

 باشند و يا يكى قوى تر و ديگرى ضعيف مالك و ظلم به او مساوى بوده

به اتفاق يكديگر قوى شده باشند  تر باشد و يا هر دو به تنهائى ضعيف بوده

 . چه اينكه مالك حاضر باشد و يا غائب

غصب اوقات عامه نظير مساجد و قبرستانها و مدارس و  - 11مساءله 

كاروانسراهائى كه جهت منزل كردن مسافرين تهيه شده و راه ها و  پلها و

اينها هرچند عملى است و حرام و واجب است امثال  خيابانهاى عمومى و

عمل حرام باعث ضمان يد نمى شود، نه  برگداندن آن ، لكن ظاهرا اين

بنابراين اگر كسى  نسبت به عين آن ضامن است و نه نسبت به منافعش ،

 مسجدى يا مدرسه يا كاروانسرائى را غصب كند و در مدت تصرف او

دنش دخالتى داشته باشد ضامن ويران شود بدون آن كه او در ويران ش

را و نه منفعت آن را، بله اگر وقف عام باشد براى  نيست نه عين آن

منفعت غصب كردنش موجب  عنوان فقرا يا مثال طالب به نحو وقف

باغى كه  ضمان عين و منفعت است ،بنابراين اگر كسى تيمچه يا دكان و يا

 آنان باشد را غصب حاصل آن براى وقف بر فقراء مثال شده تا منافع و

 .  معينى را غصب كرده ضامن آن است مال شخص  كند عينا مانند اين كه

اگر انسان آزادى را حبس كند نه نسبت به خود او و نه  - 12مساءله 

ضامن يد ندارد حتى در آن جا هم كه شخص محبوس  نسبت به منافعش

بس را واجب نيست اجرت مدت ح صنعتكار بوده باشد پس بر حبس كننده



بوده اجير  به او بپردازد، بله اگر محبوس در همان ايامى كه در حبس وى

كسى بده و مدت اجاره ش در حبس او تمام شده ضامن منفعتى كه از 

شده مى باشد، و همچنين اگر او را به خدمت گرفته باشد و  مستاءجر فوت

و اگر كرده باشد واجب است اجرتش را بدهد،  منفعتى كه او دارد استيفاء

چه اينكه منافع آن را  حيوانى را مثال غصب كند ضامن منافع آن هست

 .استيفاء كرده باشد و چه نكرده باشد

اگر انسان آزادى را نگذارد كار كند كارى كه اگر مى كرد  - 13مساءله 

و خود او هم از آن شخص كارى نكشيد، تنها و تنها مانع  اجرت داشت

 . ضامن عمل او و اجرت او نيست كار كردن و مزد گرفتن او شد

تحويل گرفتن  همان طور كه غصب باعث ضمان مى شود - 14مساءله 

 جنس از فروشنده و بها از خريدار در عقدى كه شرعا فاسد بوده نيز

ضمان آور است ، و همچنين مهريه اى كه شبيه به عوض در داد و 

به مثل مقبوض به عقد فاسد است ، مقبوض  ستدها است ملحق به اين

اگر فاسد انجام شود عامل  جعاله فاسده به اينكه جعاله از عقود نيست لكن

مشترى با عقد  كه جعل را از جاعل گرفته ضامن آن است ، بنابراين اگر

تحويل بگيرد  فاسد متاع را از فروشنده بگيرد و فروشنده بها را از مشترى

عامله فاسد حال چه اين كه بدانند م ضمانش مانند ضمان مغصوب است

مال االجاره اى كه در اجاره فاسد  انجام شده يا ندانند، و همچنين است

تحويل مى گيرد و نيز مهريه اى كه زن در نكاح فاسد  مالك از مستاءجر

عامل در جعاله فاسده از جاعل مى گيرد،  از شوهر مى گيرد و جعلى كه

ته باشد اگر از انجام ياف و اما در عقد غير معاوضى و اشباه آن كه فاسد



نيست ،  يك طرف چيزى به دست طرف ديگر برسد آن طرف ضامن آن

به  (( بخشنده)) بنابراين اگر در هبه اى كه فاسد انجام شده مالى از واهب

برسد و در دست او تلف شود ضامن آن  (( گيرنده هبه)) متهب دست

است در ضمان چيزى كه مقبوض به سوم  نيست ، و نيز ملحق به غصب

از فروشنده مى گيرد  اشد، و معناى سوم اين است كه مشترى چيزى راب

روزى نزد  تا آن را بررسى كند ببيند به كارش مى آيد يا نه و يا مثال چند

 خود نگه دارد اگر مطابق ميلش بود آن را بخرد و گرنه به صاحبش

برگرداند دراينجا نيز اگر آن مال در معرض فروش است نزد مشترى 

 . ضامن آن است مشترىتلف شود 

  بر غاصب واجب است آن چه را غصب كرده به صاحبش  - 15مساءله 

كه در برگردانيدن آن زحمت و حرج فراوان باشد بلكه  برگرداند هرچند

ضرر غاصب باشد، حتى اگر يك تير چوبى  هر چند برگرداندنش مستلزم

ت در داخل ساختمانش بكار برده واجب اس از كسى غصب كرده و آن را

صاحبش برگرداند هرچند  صورت مطالبه مالك آن را بيرون آورده به

غصبى در  مستلزم خراب شدن بناى او باشد، و همچنين است اگر الوارى

ساختمان كشتى خود بكار زده باشد واجب است آن را بيرون آورده به 

برگرداند، مگر آن كه مستلزم غرق شدن كشتى با سرنشينان آن   صاحبش

يعنى پاى نفس محترمه و يا مال محترمى كه متعلق  ه اگر چنين شدباشد ك

و به نحوى )) آن واجب نيست به غير غاصب است در ميان بيايد كندن

كه صاحب  ، البته اين در صورتى است((بايد صاحب آن را راضى كند

مال محترم از غصبى بودن آن تخته و الوار بى خبر باشد، و اما اگر 



 تفصيلى دارد كه در جاى خود آمده است ، و همچنين داشته باشد اطالع

حال در جائى كه جامه خود را با نخى غصبى دوخته باشد كه مالك  است

 كند به اينكه نخ را از جامه بيرون بكشد و به وى نخ حق دارد او راملزم

تحويل دهد، كه اگر مالك اين را خواست بر غاصب واجب است چنين كند 

 گردد، و در مثال كشتى اگر برگرداندن تخته و در هرچند جامه اش فاسد

مثال ساختمان برگرداندن تير و در مثال جامه برگرداندن نخ مستلزم 

تير و نقص باشد بر غاصب واجب است آن را تدارك كند،  نقصى بر تخته

كه تخته و تير و نخ بعد از بيرون آوردن  البته همه اينها در صورتى است

ظاهر اين است كه در حكم   اما اگر نداشته باشدقيمتى داشته باشد، و

اول  تاءلف است يعنى مثل جائى است كه غاصب مالى غصبى را از همان

تلف كرده باشد كه بر او واجب است بدل آن را بدهد و مالك نمى تواند 

 .مطالعه نمايد عين آن را

اگر مال غصبى با مال شخصى غاصب مخلوط شود به  - 16مساءله 

بتواند آن را از مال خودش جدا كند واجب است جدا كند هرچند  طورى كه

مثل اينكه جو غصبى با گندم ملكى يا  كه جداكردنش مشقت داشته باشد،

 .ارزن غصبى با ذرت ملكى مخلوط شده باشد

بر غاصب واجب است عالوه بر رد عين غصبى منافعى را  - 17مساءله 

مال  به صاحب ((ته باشداگر داش)) اين مدت داشته هم كه آن عين در

بپردازد، حال چه اين كه غاصب آن منافع را استيفاء كرده باشد يا خير، 

غصبى سكنى گزيده باشد يا نه و بر حيوان غصبى سوار  مثال در خانه

 .بيكار و معطل گذاشته باشد شده باشد يا نه بلكه



اگر براى عين مال غصبى چند قسم منفعت بوده باشد و  - 18مساءله 

غصب آن مال را معطل گذاشته باشد بايد از عهده آن  اصب در مدتغ

مال متعارف است و صرف اين كه آن مال  منفعتى برآيد كه نسبت به آن

شود باعث غرامت غاصب  قابليت داشته كه منافع ديگرى هم از آن استيفاء

  اگر مال غصبى خانه اى بوده منفعت آن سكنى است و نمى شود، پس 

جاره سكناى آن را در اين مدت بپردازد هرچند كه خانه غاصب بايد ا

مثال عالوه بر مسكن انبار هم واقع بشود و يا بشود  قابليت آن را داشته كه

مال غصبى حيوانى مانند اسب بوده منفعت  در آن دامدارى هم كرد، و اگر

هرچند كه بتوان از  متعارف آن سوارى است و در بعضى باركشى است

پس  ندن سنگ عصارى و يا كشيدن آب از چاه استفاده كرد،آن براى گردا

 آن چه غاصب ضامن آن است در هر عينى و مالى منفعت متعارف از

مثل آن مال است ، حال اگر يك عينى منفعت متعارفش متعدد باشد كه به 

 استيفاء مى شود مانند بعضى از  يكى از منافعش  طور نوبتى هر زمانى

مركب استفاده مى شود و زمانى بار   آن به عنوانچارپايان كه زمانى از

منفعت آن برابر و  بر كول آن مى گذارند در صورتى كه اجرت هر دو

باشد  بى تفاوت باشد غاصب ضامن همان يك اجرت است ، و اگر متفاوت

ضامن اجرت بيشتر است ، پس اگر فرض كنيم اجرت باركشى اسب در 

 يك درهم است غاصب بايد درهم و اجرت سواريش روزى هر روز دو

ظاهرا در صورتى هم كه غاصب  روزى دو درهم را به مالك بدهد، و

تساوى مزد و  منفعت مال غصبى را استيفاء كرده حكم همين است پس با

اجرت منافع غاصب بايد اجاره همان منفعتى را به مالك بپردازد كه 



د چه اين كه از كرده و اگر متفاوت است بايد اجرت بيشتر را بده استيفاء

 . كرده باشد يا سوارى آن اسب استفاده باركشى

شخص  (( مال او غصب شده كسى كه)) اگر مغصوب منه - 19مساءله 

مال او رابه او رد كند و يا به وكيل او تحويل  باشد بر غاصب واجب است

فردى كامل يعنى بالغ و عاقل  دهد، البته اين در صورتى است كه مالك

اگر در صورت دوم كه  ايد آن را به ولى او برگرداند، پسباشد وگرنه ب

مال را به خود او برگرداند ضمان  مالك كودك و يا ديوانه است و غاصب

باشد نه شخص مثل  او برداشته نمى شود، و اما اگر مغصوب منه نوع

باشد  اينكه مال غصب شده وقفى باشد يعنى مثال منفعت آن وقف بر فقراء

 وفه متولى خاصى داشته باشد بر غاصب واجب استدر صورتى كه موق

مال را بهمان متولى برگرداند و گرنه بايد به ولى عام يعنى حاكم برگرداند 

مثال موقوفه آن را  نميتواند آن را به يكى از افراد آن تحويل دهد و در و

مثل مسجد و جاده و پل بلكه در مثل  به يكى از فقراء رد كند، بله در

مكانها رفع يد كند  نيز اگر غصب كرده باشد كافى است از آنكاروانسرا 

تحويل دهد، بلكه  و به حال خودش واگذار نمايد و الزم نيست به كسى

 احتمال مى رود كه در مثل مدرسه نيز همين طور باشد، پس اگر غاصب

جل و پوست  مدرسه اى را غصب كرده در برگرداندن آن كافى است كه

منزل كردن  ون برده و درب آن را براى ورود وخود را از آن جا بير

 طالب باز بگذارد، و نزديك تر به احتياط آن است كه اگر مدرسه ناظر

خاصى دارد آن را به ناظر تحويل دهد و اگر ندارد به حاكم ، اين وقتى 

را در حالى غصب كرده باشد كه سكنه اى نداشته و اما  است كه مدرسه



بگوئيم واجب است مدرسه را به همان  ستاگر ساكنين داشته بعيد ني

 (( نكرده باشند البته اگر از حق خود اعراض )) حال غصب ساكنين در

 .تحويل دهند

اگر مال غصبى و مالك آن هر دو در يك شهر واقعند كه  - 20مساءله 

نيست و همچنين اگر مال را ازشهرى كه غصب كرده به  هيچ اشكالى

شهر غصب باشد كه بر غاصب  مانجاى ديگر برده ولى مالك در ه

تحويل مالك  واجب است مال را از آن شهر به شهر غصب برگردانيده

بدهد، و اما اگر مالك در شهر غصب نيست بلكه در شهرى ديگر است 

منتقل كرده مالك  شهر همان شهرى است كه غاصب مال را بدانجا اگر آن

 ه غاصب حكم كند بهمى تواند يكى از دو كار را انتخاب كند يا آن كه ب

تحويل  اينكه مال مرا در همين جا به من بده و ديگر اينكه بگويد من اينجا

تحويل من بدهى ، و  نمى گيرم بايد به محل غصب برگردانى و در آن جا

مال در آن است نباشد بلكه در شهرى  اما اگر مالك در شهرى كه فعال

را ملزم كند به اينكه  ديگر باشد اشكالى نيست در اينكه مى تواند غاصب

اينكه  مال را به شهر غصب منتقل كند، و آيا مى تواند او را ملزم كند به

تحويل او بدهد يا  مال را به شهرى كه وى در آن است نقل داده در آن جا

 .نه ؟ظاهر اين است كه چنين حقى نداشته باشد

باشد اگر در مالى كه غصب كرده نقصى و عيبى پديد آمده  - 21مساءله 

است عالوه بر رد مال معيوب ارش نقصان يعنى تفاوت  بر او واجب

مال را به مالك بپردازد، و مالك نمى تواند غاصب  قيمت صحيح و معيوب

مال معيوب را خودش بردارد و تمام قيمت آن را  را مجبور كند بر اينكه



فرقى نيست بين آن جائى كه  به وى بدهد، و على الظاهر در اين حكم

روز زيادتر   مستقر باشد و يا عيبى سرايت دار باشد يعنى روز بهعيب

 .شود تا به كلى مال غصبى را از بين ببرد

اگر عين مال غصبى موجود باشد لكن قيمت بازار آن پائين  - 22مساءله 

غاصب ضامن پائين آمدن قيمت آن نيست مگر آن كه نقصان  آمده باشد

 . پيدا شدهعين  قيمت به خاطر نقصى باشد كه در

مال غصبى را دارد نظير  اگر مال غصبى و مالهائى كه حكم - 23مساءله 

قبل از آن كه به مالك تحويل شود   بعقد فاسد و يا مقبوض به سوم مقبوض 

مثل آن است و اگر قيمى باشد  از بين برود، اگر مثلى باشد غاصب ضامن

 قيمى به مال غصبى آيا مثلى است يا ضامن قيمت آن ، و در اينكه

توليدات كارخانه هائى  تشخيص عرف بستگى دارد و ظاهر اين است كه

حداقل به  كه در اين عصر به كار افتاده مثلى هستند و اگر مثلى نباشند

امثال اينها  حكم مثليند، همچنانكه حبوبات و روغنها و گياهان داروئى و

 . هستندامثال آن قيمى مثليند، و انواع حيوانات و همچنين جواهر و

گندم كه گفتيم مثلى است در زمانى مثلى است كه اشخاص  - 24مساءله 

جدا جدا و عليحده در نظر گرفته شود، نه اينكه مثال يك  هر صنف آن

خروار از صنف ديگر كه از نظر  خروار از اين صنف گندم با يك

مالحظه شود،  بسيارى خصوصيات و صفات مباين و مخالف با آن است

دست غاصب يك خروار مثال از فالن صنف گندم تلف شده پس اگر در 

بر او واجب است يك خروار از همان صنف گندم بمالكش بپردازند  باشد

تفاوتى كه ممكن است بين اين خروار و يك خروار  از صنفى ديگر، بله



نظر گرفته نمى شود، وهمچنين  ديگر از همين صنف گندم موجود باشد در

عنبر و برنج   صنف بسيار مختلف است ، برنجاست برنج كه داراى چند

حويزى و يا غير حويزى ، پس اگر يك خروار برنج عنبر در دست 

تلف شود واجب است يك خروار از همان برنج به مالك بدهد و  غاصب

قبول برنجى ديگر كند، و همچنين است حال  نميتواند مالك را مجبور به

 .همه را نام برد اندر اصناف خرما و روغن و غيره كه نمى تو

اگردر مثلى مثل يافت نشود غاصب بايد قيمت آن را  - 25مساءله 

آن در زمانهاى مختلف كم و زياد شود يعنى در  بپردازد، و اگر قيمت

داشت و در روزى كه  روزى كه غاصب آن مثلى را غصب كرد قيمتى

 و در دست او تلف شد قيمتى ديگر داشت و روزى ناياب شد قيمتى ديگر

امروز كه ميخواهد قيمت آن را به مالك بپردازد قيمتى ديگر دارد كداميك 

بايد بپردازد؟جواب اين است كه قيمت اخير را، پس اگر  از اين قيمتها را

بود در روزى كه قيمتش دو درهم بود  يك من گندم از كسى غصب كرده

بعدا سه درهم بود و  و آن را در روزى تلف كرد كه گندم در بازار قيمتش

گذشتن  گندم ناياب شد و هر منى از آن به چهار درهم رسيد و پس از

مدتى تصميم گرفت ذمه خود را برى كند و در آن ايام قيمت گندم به پنج 

 .رسيده بايد قيمت پنج درهم را به مالك گندم بدهد درهم

در نايابى كه گفتيم سبب مى شود در غصب مثلى غاصب  - 26مساءله 

كافى است كه آن جنس در شهر و در روستاهاى اطراف  دقيمت آن را بده

كاالهاى شهر از روستاها بدانجا  شهر پيدا نشود و چون معموال بيشتر

 .وارد مى شود



اگر مثل پيدا شود ولكن بقيمتى بيشتر از عادله بر غاصب  - 27مساءله 

را بخرد و به مالك بدهد مگر آن كه گرانترى آن به حد  واجب است آن

 . خريدنش بر غاصب واجب نيست سد كه در اين صورتحرج بر

اگر مثل در زمانى پيدا شود كه قيمتش پائين آمده باشد بر  - 28مساءله 

چيزى به جز دادن مثل واجب نيست و مالك حق ندارد از او  غاصب

پس اگر يك من گندم را در زمانى  مطالبه قيمت و يا تفاوت قيمت بكند،

مثل آن را به   بود و بعد آن را تلف كرد وغصب كرد كه قيمتش ده درهم

تنزل  وى نداد حال يا از قصور بود و يا از تقصير تا زمانى كه قيمت گندم

كرد و به منى پنج درهم رسيد بر عهده غاصب چيزى جز دادن يك من 

مالك نمى تواند بگويد قيمت آن روز گندم مرا به من بده كه  گندم نيست و

بگويد قيمت آن روز گندم مرا به من بده كه  يتواندده درهم است ، و نيز نم

درهمش را گندم داده اى پنج  ده درهم است ، و نيز نميتواند بگويد پنج

كه اگر  درهم ديگر بايد تفاوت قيمت بدهى بلكه اين حق را هم ندارد

غاصب خواست ذمه خود را برى كند او از گرفتن گندم امتناع كند و آن 

 .رد تا روزى كه قيمتش دوباره باال رودغاصب بگذا را در ذمه

اگر در غصب مثلى مثل از جهت زمان يا مكان به طور كلى  - 29مساءله 

ظاهر اين است كه غاصب نميتواند مالك را الزام كند به  از ماليت بيفتد

مثل را بگيرد و دادن مثل به وى در چنان زمان و چنين مكان  اينكه همان

آنكه مالك بهمان راضى شود، پس   مگررفع ضمان از غاصب نمى كند

غصب و تلف كرده باشد  اگر در گرماى تابستان يك قالب يخ را از مالكش

مشك آب  و بخواهد در سرماى زمستان يك قالب يخ به وى بدهد و يا يك



را در بيابان خشك و سوزان از كسى غصب كرده بخواهد در لب شط آن 

 خود را برى كند ذمه اش برى برگرداند و به اين وسيله ذمه را به وى

را الزام به قبول كند و مالك حق دارد از قبول  نمى شود و نميتواند مالك

يك قالب يخ خود را و در  آن امتناع بورزد و صبر كند تا در تابستان

نمايد همان  بيابانى خشك و سوزان يك مشك آب خود را از غاصب مطالبه

حال  ست بجاى مثلى قيمت بگيردطور كه در فرض ناياب شدن مثلى ميتوان

در چنين فرضى قيمت چه روزى را بگيرد قيمت زمان و مكان غصب را 

را؟ مسئله مشكل است و احتياط آن است كه از راه صلح  و يا قيمت واقعى

 .حل نمايند مسئله را

اگر مال غصبى قيمى نظير چارپا و جامه تلف شود غاصب  - 30مساءله 

قيمتش در زمانى كه غصب كرده و در آن است ، اگر  ضامن قيمت

بى اشكال است ، و اما اگر  روزى كه تلف شده يكى بوده كه مسئله

باشد و يا به  متفاوت باشد به اينكه در روز غصب گرانتر از روز تلف

عكس در روز تلف گرانتر از روز غصب باشد آيا قيمت روز غصب 

 قول هم مشهور يا قيمت روز تلف ؟ دو قول است كه هر دو ميزان است

هست و آن در نظر گرفتن قيمت روز  است لكن در اين ميان وجه ديگرى

التفاوت روز غصب  پرداخت ، و احتياط آن است كه طرفين نسبت به مابه

قيمت  و روز پرداخت مصالحه كنند، همه اينها در صورتى است كه تفاوت

به خريد آن به خاطر باال و پائين شدن بازار آن مال باشد و رغبت مردم 

شده باشد، و اما اگر گران شدن آن كاال به خاطر زياد شدن آن  كم و زياد

نقصان خود جنس باشد مثال مال غصبى حيوان است  و ارزانيش به خاطر



اشكال بايستى باالترين قيمت و  كه چاق و يا الغر شده در اينجا بدون

كه قيمت فرض شود  بهترين حال آن جنس را در نظر بگيرند، بلكه اگر

مال از جهت چاقى و الغرى تفاوت نكرده  بين روز غصب و روز تلف

رفته و دوباره پائين  باشد ولكن در بين اين دو قطعه از زمان جنس باال

مال در حال چاقيش مى باشد، مثال  آمده باشد غاصب ضامن قيمت باالى

دوباره الغر  اگر حيوان الغرى را غصب كند و در دست او چاق شود و

 .شته و تلف شود بايد قيمت روز چاقيش را به مالك بپردازدگ

 اگر قيمت مال غصبى به خاطر اختالف مكان مختلف شود - 31مساءله 

مثل اينكه در شهرى كه غصب شد قيمتش ده درهم و در شهرى كه در آن 

در شهرى كه غاصب مى خواهد ذمه خود را برى  تلف شد بيست درهم و

احتياطى كه در مساءله قبل بيان شد  ين فرضىكند سى درهم باشد در چن

 .ترك نشود

 همان طور كه در تلف مال غصبى بر غاصب واجب است - 32مساءله 

مثل است و يا قيمت در جائى  بدل آن را به مالك تحويل دهد كه آن بدل يا

تحويل مالك دهد  هم كه مال غصبى تلف نشده لكن غاصب نميتواند آن را

 اينكه مال غصبى به سرقت رفته باشد و يا در حكم همين است ، مثل

دفن شده كه بيرون آوردنش ممكن نيست و يا برده اى بوده و فرار  محلى

و گريخته و از اين قبيل موارد بر غاصب واجب  كرده و يا حيوانى بوده

 مثل و يا قيمت آن مال را به طور موقت بمالك بپردازد تا به است كه

بدل بدل حيلوله گويند و مالك  يد، و به اينگونهاصل مال دسترسى پيدا نما

بدل مى شود و هم عين مال مغصوبش در ملك  در چنين فرضى هم مالك



را به مالك برگرداند مالك  او باقى مى ماند هر زمان كه غاصب بتواند آن

 .بدلى را كه از وى گرفته بوى بر مى گرداند

الك داده نمائى و در مسئله فوق اگر بدلى كه غاصب بم - 33مساءله 

نماء در مدت زمانى كه غاصب عين مال مالك را به او  درآمدى دارد آن

مال غصبى است ، بله اگر نماء مال  رد نكرده متعلق به همان مالك

متصل چون چاقى بوده باشد تابع عين مال است ، پس اگر  نامبرده نمائى

چاقى آن مال غصبى بدل بغاصب برگشت داده شود  قرار شد بعد از رد

مبدل يعنى عين مال غصب شده از آن جا  نيز عايد غاصب مى شود و اما

نمائى و منافعى داشته  كه گفتيم هنوز در ملك مالكش باقى است قهرا اگر

استيفاء  باشد آن نيز ملك مالكش مى باشد، لكن غاصب منافع آن را اگر

 . نكرده باشد بنابراقوى ضامن آن نيست

 كه غاصب در اجناس قيمى و در مثلياتى كه مثلش قيمتى را - 34مساءله 

 از: شود ضامن آن است و بايد به مالك بپردازد عبارت است  پيدا نمى

امثال آن  پول رائج از قبيل طال و نقره اى كه سكه معامله بآن خورده و

مال غصبى مستحق  دو يعنى اوراق نقدى و اين آن چيزى است كه صاحب

امى غرامت ها و ضمانتها بدهكار آن را بدهكار آن است ، همچنانكه در تم

و طلبكار هم آن را مستحق است نه ضامن مى تواند غير آن را  است

ديگرى مطالبه كند مگر آنكه بر سر  بپردازد و نه مالك حق دارد چيز

آن چيز را با نقد رائج  چيزى ديگر تراضى كنند كه در اين صورت قيمت

 .مى سنجند

قبيل آهن قلع و  لزات و معادنى كه چكش پذيرند ازظاهرا ف - 35مساءله 



 همگى مثلى هستند، حتى طال و نقره چه سكه خورده باشد و چه  مس 

مثل آن  نباشد بنابراين اگر يكى از اينها غصب و تلف شود غاصب مسكوك

مبدل به ضمان  را ضامن مى شود، اگر مثل ناياب شد آن وقت ضمانش

ها در هنگام ناياب شدن ، بله در خصوص قيمت مى شود مانند ساير مثلي

و نقره تفصيلى هست و آن اين كه اگر طال و نقره به چيزى كه از  طال

مثال طال با درهم يا درهمى كه از نقره است با  آن جنس نيست تقويم شود

پيش نمى آيد، ولى اگر با جنس  دينارى كه از طال است قيمت شود اشكالى

قيمت شود اگر وزن   درهم و يا طال با دينارخودش قيمت شود مثال نقره با

مثقال  قيمت با صاحب قيمت در وزن يكى باشد مثال غاصب ضامن ده

نقره شده ولى وقتى قيمت گذارى مى شود به هشت درهم قيمت مى شود 

درهم نيز مثقال باشد اشكالى پيش نمى آيد، ولى اگر تفاوت  اگر آن هشت

 نقره اى كه به عهده ضامن است به مثقال از داشته باشد يعنى مثال ده

مثقال است در اينجا دادن آن  هشت درهمى تقويم شود كه وزن آن هشت

مثقال نقره اشكال دارد زيرا احتمال دارد كه اين  به عنوان غرامت از ده

جماعتى به حرمت چنين  مورد از موارد ريا بشود كه حرام است و

مال  ن است كه در اينگونه مواردغرامتى فتوى داده اند، بنابراين احتياط آ

مورد ضمان را به غير از جنس آن قيمت بگذارند اگر دينار است با نقره 

 .اگر طال است با درهم نقره تا از شبهه ربا سالم بمانند قيمت شود و

اگر مال غصبى چند دست بگردد و در دست آخرى تلف  - 36مساءله 

ب كند و غاصب دومى غاصب اولى آن را از مالكش غص شود به اينكه

غاصب دومى و همچنين در  آن را از غاصب اولى و غاصب سومى از



ضامنند، و  دست چند غاصب بچرخد و در آخر تلف شود همه آن غاصبان

در نتيجه مالك آن مال به هر يك از اين دستهاى عدوانى ميتواند مراجعه 

مطالبه مثل مال خود را اگر مثلى و قيمت آن را اگر قيمى است  نموده

آنان مراجعه نموده از هر يك از آنان سهمى  كند، همچنانكه ميتواندبه همه

مال خود را بگيرد حال يا به طور مساوى و يا با تفاوت ، اين  از قيمت

: است ، واما حكم غاصبها در بين خودشان  حكم مالك نسبت به غاصبها

نى يع)) مال نزد او تلف شده محل قرار ضمان است غاصب آخرى كه

به اين معنا كه اگر مالك  ((نمى كند ضمان ديگر از او به ديگرى تجاوز

مال خود را از او گرفت او نميتواند به  به او مراجعه كرد و غرامت

بگيرد به خالف  ديگران مراجعه نموده غرامتى را كه داده از آن ها

 دستهاى قبل از او كه اگر مالك به يكى از آن ها مراجعه نموده و غرامت

مال نزد او است  مالش را از او گرفت او حق دارد بغاصب آخرى كه

 دادم و مال از آن من  مال را به صاحبش  مراجعه نموده بگويد پول اين

مالك پرداخت ميتواند  شد، همچنانكه هركدام از اين ايادى كه غرامت را به

به   و بعدى او هم به صاحب بعديش مراجعه نمايد و او هم به بعديش 

 . عديش تابرسد به آخرى كه مال دست او استب

حالل در آن بكار رفته است را  اگر كاالئى مثلى كه صنعتى - 37مساءله 

خلخال شده است و  غصب كند مانند طالئى كه گلوبند و يا نقره اى كه

 ظرف مسى و مثل آن كه قلمكارى شده باشد و اين كاالى غصبى نزد او

كند نسبت به ماده آن گفتيم مثلى است تلف شود و يا خودش آن را تلف 

به صنعت آن ضامن قيمت است ، بنابراين اگر  ضامن است و نسبت



مثقال است و اجرت كارى كه روى  گوشواره اى از طال را كه وزنش دو

مثقال طال باضافه ده درهم  آن شده است ده درهم باشد غاصب ضامن دو

عمل صنعتگر  اده وقتىپول است ، و احتمال قريب به ذهن مى رود كه م

 بر روى آن پياده شود ديگر از مثلى بودن خارج گشته قيمى بشود، در

نتيجه گوشواره ماده و صنعتش هر دو قيمت شود و قيمت بازاريش را به 

 عين حال نزديكتر به احتياط مصالحه است ، واما مالك بپردازد و در

ماده اش و احتمال اينكه يك شى ء صنعتى مانند همان گوشواره به 

بسيار بعيد است ، بله اين احتمال بسيار قريب به ذهن  صنعتش مثلى بشود

امثالش كمتر با هم تفاوت دارند و  است در مصنوعات كارخانه اى كه

و غيره كه در  قريب به هم هستند نظير انواع ظرفها و ادوات و جامه ها

 وليداتاين اعصار ساخته مى شود، در نتيجه اگر كسى چيزى از اين ت

مثل آن را  كارخانه اى را از شخصى غصب كند با مراعات صنف آن

 . ضامن است

اگر غاصب چيزى از مصنوعات را چه كارخانه اى و چه  - 38مساءله 

و در دست او هيئت و صورت آن چيز از بين برود ولى  دستى غصب كند

د، صورت آن را به صاحبش برگردان ماده آن بماند الزم است ماده و قيمت

صورت اولش برگرداند،  و مالك نميتواند حكم كند به اينكه ماده را به

به صورت  همچنانكه اگر غاصب ماده را بدهد و بگويد بعدا خودم آن را

 .قبول كند اولش برمى گردانم بر مالك الزم نيست

اگر در مصنوعى مثلى صورت حرام و غير محترم به ماده  - 39مساءله 

نكه چوب يا فلزى را به صورت آالت قمار و يا آالت مثل اي آن داده باشد،



امثال آن درآورده باشند غاصب تنها ضامن ماده آن است و نسبت  لهو و

داشت چه اينكه تنها صورت را از بين برده  به صنعت آن ضمانتى نخواهد

موجود است ماده را وگرنه  باشد و يا صورت و ماده را، پس اگر ماده آن

چيزى بر   بر مى گرداند و به خاطر هيئت و صنعتعوض آن را به مالك

 . عهده او نيست

اگر مغصوب در دست غاصب معيوب شود بر عهده غاصب  - 40مساءله 

معيوب را به مالك برگرداند و هم تفاوت قيمتى كه در  است كه هم آن

حكم فرقى نيست بين اينكه مال  صحيح و معيوب آن هست ، و در اين

كنيز احكامى  غير حيوان ، بله در خصوص برده وغصبى حيوان باشد يا 

 . خاص وجود دارد كه اينجا جاى تفصيل آن نيست

اگر دو چيز را كه لنگه هم هستند يعنى قيمت هريك به  - 41مساءله 

است از قيمت آن با لنگه ديگرش مانند دو لنگه درب و دو  تنهائى كمتر

اصب آن را تلف كرد از بين رفت و يا غ لنگه كفش و سپس يكى از آن دو

حال اجتماع ضامن است ، عالوه بر آن لنگه موجود بايد  قيمت آن را در

برگرداند، پس اگر يك جفت كفش را  تفاوت قيمت آن را به صاحبش

لنگه به تنهائى  غصب كرده باشد كه قيمت آن ده تومان است و قيمت هر

بايد  شودآن سه تومان است و يكى از آن دو لنگه كفش در دست او تلف 

آن لنگه موجود و پنج تومان قيمت لنگه تلف شده و دو تومان تفاوت قيمت 

موجود را به صاحبش بدهد، پس او بايد هفت تومان با يك لنگه كفش  لنگه

اگر يك لنگه كفش را غصب كند و در دست او تلف  به وى بپردازد، و

 تومان اجتماع يعنى در فرض باال پنج شود تنها ضامن قيمت آن به شرط



حال آيا نقصى كه بر آن لنگه ديگر واردآمده كه در آن فرض  است ، و

تا در نتيجه در همان فرض هفت تومان  دو تومان بود را ضامن هست

قول است كه قول اول خالى از  ضامن باشد يا نه ؟ دو وجه بلكه دو

 . رجحان نيست

 در عين مال غصبى انجام داده اگر با عملى كه غاصب روى - 42مساءله 

صرف اثر   اينكه آن زيادتى- 1: آن زيادتى پيدا شود سه صورت دارد

باشد مثل اينكه خياطت جامه باشد يعنى غاصب پارچه و نخ مالك را 

و آن را بريده و دوخته باشد، و يا پنبه مالك را غصب كرده  غصب كرده

باشد، يا گندم مالك را غصب كرده و به صورت  و آن را رشته و بافته

كرده و ريخته باشد و از اين  رد درآورده باشد، و يا نقره او را غصبآ

باشد مثل اينكه نهال   اينكه زيادتى حاصله صرفا عينى- 2.قبيل تصرفات 

 مالك را غصب كند و بكارد و زمين ساده مالك را غصب كند و در آن

مال غصبى ايجاد كند كه   اينكه اثرى در- 3.بنائى بسازد و امثال اينها

مثل اينكه پارچه غصبى را رنگ كند و  مشوب و مخلوط با عينيت باشد

 . نظير آن

اگر در مال غصبى چيزى زياد كند كه فقط اثر باشد بايد آن  - 43مساءله 

همان حال به مالكش رد كند، و به خاطر آن اثر كه ايجاد كرد  را به

حتى مستحق اجرت نيز هست و او حق  مستحق چيزى از مالك نيست

مال زايل كند و مال غصبى  ارد بدون اجازه مالك اثر نامبرده را از آنند

اثر است   برگرداند حتى اگر چنين كند ضامن قيمت آن را به شكل سابقش 

زايل كردن اثر هيچ نقصى  و بايد آن را به مالك بپردازد هرچند كه در اثر



ايجاد كرده  در مال غصبى پيدا نشود، و اما اگر مالك از او بخواهد كه اثر

اش را از بين ببرد و مال او را به صورت اولش درآورد بايد چنين كند 

اين در صورتى است كه در اين كار غرضى عقالئى وجود داشته  البته

خواسته مالك بوده ضامن قيمت آن اثر نيست بله اگر در  باشد، و چون به

تفاوت مال وارد آيد غاصب ارش و مابه ال ازاله آن اثر نقصى بر عين

 . نقصان را ضامن است

اگر غاصب زمينى را غصب كند و به زير كشت ببرد و يا  - 44مساءله 

بنشاند زراعت و درخت و عوائد آن ها ملك غاصب است ،  در آن درخت

زراعت يا درخت او در زمين مالك  و بايد اجازه زمين را در مدتى كه

درختش را  كه زرع واست بمالك بپردازد و او را الزام مى كنند به اين 

از زمين او بيرون كند هرچند كه از اين طريق ضرر ببيند، و نيز بر او 

چاله هاى زمين راپر كند حتى اگر زمين مالك به خاطر كندن  واجب است

بايد ارش نقصان را باو بدهد مگر آن  زراعت و درخت ناقص شده باشد

نش بماند درزمي كه مالك راضى شود به اينكه زراعت و درخت غاصب

چه مجانى و چه با اجاره ، و اگر مالك بخواهد قيمت زرع يا درخت 

بدهد بر غاصب واجب نيست اجابت كند، همچنانكه اگر غاصب  غاصب را

را به مالك بپردازد بر صاحب زمين  بخواهد اجاره زمين و يا قيمت آن

قبول كند، و اگر غاصب در زمين غصبى چاهى حفر كند در  واجب نيست

را كور كند بر غاصب واجب است چنين  ى كه مالك بخواهد تا آنصورت

اگر مالك از او   دهد، و اما كند و زمين را مسطح و بدون چاله تحويلش 

 اين را نخواسته باشد خود او حق ندارد چاه را كور كند تا چه رسد به



جائى كه وى را از اين كار منع نمايد، و اگر در زمين غصبى بنائى ايجاد 

مثل آن است كه درخت در آن نشانده باشد يعنى بناء ملك غاصب است  كند

مصالح بنائى را از همان زمين برنداشته باشد و از  البته در صورتى كه

او را الزام كن باينكه بنايش را  خارج زمين آورده باشد و مالك حق دارد

درخت نشاندن  از ريشه بركند كه حكم اينجا در همه فروعش همان حكم

 . تاس

اگر غاصب در زمين غصبى درخت بنشاند و يا بنائى را  - 45مساءله 

نهال درخت و مصالح ساختمانى همه متعلق به صاحب زمين  ايجاد كند و

است ، و غاصب نه مى تواند آن ها را  باشد همه آنها ملك صاحب زمين

اجرت كند، و از سوى  ريشه كن كند و نه مى تواند ادعاى حق الزحمه و

بنا را  اگر مالك به خاطر غرضى عقالئى از او بخواهد كه درخت وديگر 

ريشه كن سازد بايد بكند و چون به خواسته خود مالك بوده غاصب ضامن 

بناء و عمله نيست ، بله اگر كندن نهال و بناء نقص بر زمين وارد  قيمت

نقصان است و نيز بايد چاله هائى كه ايجاد   آورد غاصب ضامن ازش

 . كندكرده پر

اگر جامه اى كه مال ديگرى است غصب كند و آن را با  - 46مساءله 

خود غاصب است رنگ كند در صورتى كه از بين بردن  رنگى كه ملك

ماليت آن رنگ آسيبى نرسد بايد آن را  رنگ ممكن باشد به طورى كه به

همچنانكه مال حق دارد  از بين ببرد و مالك جامه نمى تواند او را منع كند،

خاطر  او را وادار كند به اينكه رنگ خود را از جامه او جدا كند و اگر به

از بين بردن يا جدا كردن رنگ آسيبى به جامه مالك وارد آيد غاصب 



اگر مالك جامه از غاصب بخواهد قيمت رنگ خود را  ضامن آن است ، و

قبول خواسته او بر غاصب الزم نيست ،  بگيرد و آن را به وى بدهد

مالك جامه   اين صورت كه غاصب از نكه در صورت عكس همچنا

قبول خواسته غاصب بر مالك جامه  بخواهد جامه اش را به وى بفروشد

رنگ از جامه و  واجب نيست ، همه اينها در صورتى است كه جدا كردن

ازاله آن ممكن باشد، اما در صورتى كه ممكن نباشد و يا اگر ممكن است 

رنگ بر جامه بماند دو صورت پيدا مى كند، يكى هم توافق كردند كه  با

براى خودش عينى داراى ماليت باشد در اين صورت مالك  اينكه رنگ هم

شوند پس اگر قيمت جامه قبل از رنگ  و غاصب شريك در آن جامه مى

شود و اگر تفاوت  برابر با قيمت رنگ باشد هريك مالك نصف جامه مى

 و يا از صاحب رنگ ، و اين درداشته باشد يا از صاحب جامه است 

فرضى است كه قيمت جامه و قيمت رنگ به همان قيمتى كه قبال داشتند 

و اال اگر قيمت جامه بعد از رنگ زيادتر از قبل از رنگ  باقى مانده باشند

رفتنش در جامه كمتر از قيمت قبليش  شده باشد و قيمت رنگ بعد از بكار

عكس اين شد يعنى  مى برد، و اگرشده باشد اين زيادى را صاحب جامه 

 جامه بعد از رنگ شدن قيمتش كم شده باشد غاصب بايد تفاوت قيمت را

به او بپردازد و اگر قيمت جامه به علت رنگ اضافه شد ولى قيمت رنگ 

نكرد زيادى قيمت را صاحب جامه مى برد و اما اگر بعكس  تفاوتى پيدا

 .بود شد زيادى از آن غاصب خواهد

اگر جامه اى غصبى با رنگ غصبى رنگ شود در صورتى  - 47مساءله 

به ماليت خود بايمانده باشد و هم رنگ هر يك مالك جامه يا  كه هم جامه



جامه رنگين هر دو با هم شريك هستند، و  رنگ خود هستند ولى نسبت به

سهم مى برد و غرامتى  اگر فروخته شود هريك به نسبت قيمت متاع خود

هر دو  ت مگر آن كه نقصى بر جامه يا بر رنگ يا برهم بر غاصب نيس

 . وارد آمده باشد كه در اين صورت غاصب ضامن آن است

اگر غاصب مال غصبى را به اختيار خودش و يا بدون  - 48مساءله 

ديگرى مخلوط كرد و يا مخلوط شد و به طورى مخلوط شد  اختيار با چيز

ا جنس خودش مخلوط شده و هر حال اگر ب كه امتيازى در بين باقى نماند،

نبوده مالك مال غصبى و  دو مانند هم بوده اند يعنى يكى بهتر از ديگرى

بر  غاصب هر يك به نسبت مالى كه داشته اند در اين آميخته شريكند و

غاصب واجب نيست مثل و يا قيمت مال غصبى را به مالكش بدهد تنها 

 ك را تسليم او كند يعنىاست اين است كه سهم مال چيزى كه بر او واجب

مال مشترك را به نسبت سهمى كه دارند تقسيم كنند و يا آن را به شخص 

و هر يك از آن دو از بهاى معامله سهم خود را بردارد  ثالث بفروشند

و اما اگر مال غصبى مخلوط شود به مالى كه . اموال مشترك  مانند ساير

مان شركت مى آيد، لكن در در اينجا نيز ه از آن بهتر و يا پست تر است

مال هر يك تقسيم نمى كنند بلكه تقسيم  اين فرض تقسيم را به نسبت مقدار

يك من روغن زيتون كه  به نسبت قيمت هريك صورت مى گيرد، مثال اگر

تومان  قيمتش پنج تومان است مخلوط شد با يك من زيتونى كه قيمت آن ده

كن اگر بنا بگذارند بر است كه هر يك مالك نصف اين دو من هستند ل

من را كه شش كيلو است سه سهم كنند هر سهمى دو كيلو،  تقسيم بايد دو

اول يك سهم به صاحب زيتون دوم دو  از اين سه سهم به صاحب زيتون



بها را مى برد و  سهم مى دهند، در صورت فروختن نيز اولى يك سوم

ورد يعنى مواردى مثل اين م دومى دو سوم آن را و نزديكتر به احتياط در

نامرغوب  كه مال دو نفر از يك جنسند ولى از يكى مرغوب و از ديگرى

است و با هم آميخته شود اين است كه هر يك متاع خود را بفروشد و 

گيرند به نسبت قيمت متاع هريك تقسيم كنند اولى زيتون خود  بهائى كه مى

مجموعا پانزده و ديگرى به ده تومان و وقتى  را بفروشد به پنج تومان

مال خود را بردارد آن ديگرى هم بهاى مال  تومان مى گيرند اين بهاى

اول در بين خود به دو كيلو و چهار  خود را، نه اين كه دو من زيتون را

كه اين كار از جهت  كيلو تقسيم كنند و سپس بفروشند به پانزده تومان

 ن داده و چهارشبهه ربا خالف احتياط است ، زيرا دومى سه كيلو زيتو

كيلو گرفته است همچنان كه جماعتى به همين فتوى داده اند، اين در 

مال غصبى با مالى از جنس خودش مخلوط شود، اما اگر  فرضى بود كه

چيزى باشد كه مال غصبى در حكم  بغير جنس خود مخلوط گردد اگر

مثل اينكه گالب غصبى با روغن زيتون مخلوط گردد  تالف شده باشد

مثل آن است و اما اگر اين طور نباشد مثل اينكه آرد گندم   ضامنغاصب

با عسل مخلوط گردد در اين صورت  با آرد جو مخلوط شود و يا سركه

يكى مرغوب و  ظاهرا حكم آن جائى را دارد كه هر دو از يك جنسند ولى

ديگرى نامرغوب كه گفتيم مالك با غاصب در آن چه به دست آمده 

مال  ه نسبت سهمى كه هر يك دارد تقسيم مى كنند عينو آن را ب شريكند

را تقسيم مى كنند و بهاى آن را به نسبت دو قيمت به همان نحوى كه 

 .مى نمايند گذشت توزيع



اگر مال غصبى با هم جنس خود ولى بهتر يا پست تر  - 49مساءله 

نتيجه قيمت مخلوط آن دو از قيمت هر يك در حال  مخلوط شود و در

مال غصبى كم شود در ضمانت غاصب  كمتر شود آن چه از قيمتانفراد 

تومان قيمت دارد  است ، مثل اينكه غاصب يك من زيت مرغوب را كه ده

غصب كند و آن را با يك من زيت پست كه قيمتش پنج تومان است 

سازد و به خاطر اين اختالف قيمت هر دو من دوازده تومان شود  مخلوط

ين دوازده تومان دو سوم يعنى هشت تومان مى مال غصبى از ا سهم مالك

نشده بود قيمتش ده تومان بود اين دو تومان  شود در حالى كه اگر مخلوط

دهد، و اگر خواستى  نقصى كه بر او وارد شده را غاصب غرامت مى

 ميتوانى بگوئى مالك مال غصبى كار به اين ندارد كه دو من زيت چند

يمت زيت خود را بر مى دارد اگر بفروش رفته او از بهاى دو من ق

 . است چيزى ماند از آن غاصب

هر فائده اى كه در مال غصبى هست ملك مالك آن است  - 50مساءله 

غصب پيدا شده باشد، و همه آن فوائد و منافع مضمون  هرچند كه بعد از

حال چه اينكه آن منافع مانند خود مال  بر غاصب و در ضمانت او است ،

امثال اينها و يا عين  ر شير و بره و پشم و موى و ميوه وعين باشد نظي

هر  نباشد بلكه منفعت باشد نظير سكناى خانه و سوارى بر اسب ، بلكه

صنعتى كه باعث زيادى قيمت مال غصبى شود اگر بعد از زمان غصب 

زيادى را غاصب بايد بدهد گرچه دوباره آن صفت از بين  پيدا شود آن

بنابراين اگر حيوانى الغر را غصب كند و بعد  ن آيد،برود و آن قيمت پائي

و آن گاه دوباره الغر  از غصب چاق و بهمين جهت قيمتش زياد گردد



 شود غاصب آن زيادى كه قيمت پيدا كرده و از بين رفته ضامن است ،

بله اگر زيادى قيمت به خاطر پيدا شدن صفتى بوده و آن صفت از بين 

آن زيادى قيمت نيست براى آن كه آن برگشت ضامن  رفت و دوباره

بود كه االن هم هست ، مثال غاصب  زيادى قيمت به خاطر زيادى در عين

باال رفت  حيوان الغرى را غصب كرد و در دست او چاق شد و قيمتش

حاصل به خاطر  لكن دوباره الغر و بار ديگر چاق شد غاصب آن زيادى

قيمت در اثر چاقى بار چاقى اول را ضامن نيست ، مگر آن كه زيادى 

اول دو درهم و  كمتر از زيادى حاصل از چاقى بار اول باشد مثال بار دوم

 . بار دوم يك درهم باشد كه غاصب اين يك درهم را نيز ضامن است

اگر در مال غصبى صفتى پيدا شود و در نتيجه قيمت آن  - 51مساءله 

ود بار ديگر سپس آن صفت از بين برود و قيمت مال كم ش زياد گردد

به خاطر آن زياد شود زيادى قيمت بار اول  حالتى ديگر پيدا كند و قيمتش

زيادى دوم جبران نمى گردد،  ضمانتش از بين نمى رود و نقصان قيمت با

گشت و  مثال اگر اسبى را كه غصب كرده بود چاق شد و سپس الغر

عليم قيمتش كم شد سپس تحت مراقبت و تعليم قرارش داد و به خاطر ت

گيش قيمتش زياد شد حال يا بقدر اول و يا زيادتر، آن زيادى قيمت  يافته

 .اول از ضمان غاصب بيرون نمى آيد بار

اگر گندمى را غصب كند و آن را در زمين بيفشاند و يا تخم  - 52مساءله 

غصب كند و آن را مثال زير مرغ بگذارد زراعت و جوجه اى  مرغى را

ه صاحب دانه و صاحب تخم است نه به حاصل مى شود متعلق ب كه

شرابى را غصب كند و در دست او سركه  غاصب ، و همچنين است اگر



شراب و سپس سركه  شود و يا آب انگورى را غصب كند و در دست او

 شود كه در همه اينها مال متعلق است به مالكش نه غاصب ، اما اگر

 بجهاند و نتاج حيوان نرى را غصب كند و آن را به حيوان ماده خود

صاحب مادر ان است كه در اين مثال همان غاصب  بگيرد آن نتاج از آن

 .حيوان نر را به او بدهد است چيزى كه هست غاصب بايد اجاره صاحب

تمام آن چه درباره ضمان و كيفيت و احكام آن گفتيم در همه  - 53مساءله 

 هرچند كه مال غير و بدون حق رسيده باشد جارى است ، دستها كه به

تنها در جائى ضمان نمى آيد كه دست  بعنوان تجاوز و غصب و ظلم نباشد

كه مالك آن را به وى )) حال يا امانت مالكى آدمى جنبه امانت داشته باشد،

شارع مال را به دست او  كه)) و يا امانت شرعى ((امانت سپرده باشد

 در تمامى تفصيل آن در كتاب وديعه گذشت پس و ((امانت سپرده باشد

جهل و  مال غير بعقد فاسد به دست انسان برسد و يا به علت مواردى كه

خيال كند و يا  يا اشتباها آن را بردارد مثل اينكه كفش مردم را كفش خود

جامه غير را كه شبيه به جامه خودش است اشتباها بپوشد و يا چيزى را 

قبيل  ت ، و از اينسارق به عاريه بگيرد و خيال كند كه مال خود او اس از

 .مواردى كه بسيار است در همه اينها ضمان جريان دارد

همان طور كه يد غصبى و مواردى كه ملحق به يد غصبى  - 54مساءله 

ضمان است ، همچنين دو سبب ديگر باعث ضمان مى شود  است موجب

مال غير است و ديگرى تسبيب كه به عبارتى ديگر مى توان  يكى اتالف

ضمان است و آن عبارت است از اتالف چه   ديگر موجبگفت يك سبب

 . به مباشرت و چه به تسبيب



اتالف به مباشرت معنايش واضح است و مصاديقش بر كسى  - 55مساءله 

نيست ، مثل اينكه شخصى حيوان ديگرى را ذبح كند و يا تير  پوشيده

ورد ظرف شكستنى كسى را بر زمين بكوبد و خ بيندازد و آن را بكشد و يا

قبيل  مال سوختنى كسى را در آتش بيندازد و بسوزاند و از اين كند و يا

مثالها، و اما اتالف به تسبيب به اين معنا است كه انسان كارى كند كه 

مثل اين كه  اتالف مال مردم نيست ولكن باعث اتالف بشود، خود آن كار

تد و ياچيز در راه عبور مردم چاهى بكند و انسان و يا حيوانى در آن بيف

نظير انداختن پوست خربزه و هندوانه در سر راه مردم و يا  لغزنده اى

كند ناآگاهانه بآن برخورد نمايد و بيفتد و  كوبيدن ميخى كه هر كس عبور

عبور مى كند از ديدن آن  يا چيزى در سر راه قرار دهد كه هر حيوانى

و  م نصب كندبلغزد و صاحبش را بيندازد و يا ناودانى در سر راه مرد

باعث ضرر رهگذرها شود و يا كودك و حيوان ناتوانى را در قفس درنده 

درنده او را پاره كند، و از همين قبيل است اينكه صاحب  اى بيندازد و

باز كند و آن را رها سازد و يا درب  درنده اى زنجير را از گردن درنده

 يا بفوريت و يا حال قفس را از مرغى قيمتى باز كند و حيوان فرار كند،

فاعل سبب وقوع  پس از گذشت مدتى ، و امثال اينها كه در همه اين موارد

جنايت يا قتل يا ضرر است و ضامن است و بايد از عهده غرامت آن چه 

عمل تسبيبى او  شده برآيد و بدل آن را به صاحبش بپردازد، و اگر تلف

مال  صاحبباعث معيوب شدن مال كسى شود بايد ارش نقصان را به 

 . بدهد كه بيانش در ضمان يد گذشت

اگر گوسفندى بچه دار را غصب كند و به همين علت بچه  - 56مساءله 



گرسنگى بميرد، و يا صاحب حيوان را كه به آب و علف حيوانش  آن از

اتفاقا حيوان به همين جهت تلف شود ضامن نمى  مى رسيد زندانى كند و

منحصر به شير مادرش باشد و  چهشود، مگر در صورتى كه غذاى آن ب

محل درندگان و يا در مظان خطر بوده و حفظش تنها و  آن حيوان هم در

بوده باشد كه در اين صورت   يا چوپانش ممكن تنها بدست صاحبش 

 . بنابراحتياط ضامن قيمت آن بچه و آن حيوان است

يكى ديگر از موارد تسبيب موجب ضمان بازگذاشتن درب  - 57مساءله 

در آن مايعى از آب و شيره و روغن و امثال اينها قرار  ظرفى است كه

از بين برود، و اما اگر درب  دارد و به همين جهت آن مايع بريزد و

به باز بودن  ظرف را بازبگذارد ولكن ريختن آن چه در ظرف است مستند

بخواباند و  درب آن نباشد بلكه به طور تصادف باد تندى بوزد و ظرف را

بريزد  مرغى بال بزند و بر لب ظرف بنشيند و ظرف برگشته محتوايشيا 

اشكال است ، بله  در ضامن بودن كسى كه درب آن را باز گذاشته تردد و

عمل وقتى انجام شود  احتمال ضمان به نظر قوى است در جائى كه همين

حال وزيدن بوده و يا ظرف در محل اجتماع و  كه در همانحال باد تند در

طورى كه هر كسى اين  و برخاست مرغان واقع شده باشد بهنشست 

مظنه  احتمال را بدهد كه بازگذاشتن درب ظرف در چنين زمان يا مكانى

 .خطر دارد

دو مورد ذيل از موارد تسبيب نيست ، يكى اينكه كسى درب  - 58مساءله 

را باز بگذارد و برود در نتيجه دزد به آن خانه دستبرد  خانه شخصى

هدايت كند به اينكه در فالن خانه فالن  ديگر آنكه كسى دزدى رابزند، 



اين دو مورد بر آن  متاع گرانبها هست و او هم آن متاع را بدزدد پس در

 . شخص ضمانى نيست

اگر ديوار كسى فرو ريزد و با فروريختن آن شخصى يا  - 59مساءله 

 كه زير آوار تلف شود صاحب ديوار ضامن نيست ، مگر آن مالى در

مايل و كج به طرف كوچه ساخته باشد و يا اگر مستقيم ساخته  ديوار را

مايل شده و صاحبش ميتوانسته آن را اصالح كند و نكرده باشد  بود بعدا

 . بنابر اقوى ضامن است كه در اين دو صورت

اگر ظرف آبى يا كوزه اى را روى ديوار گذاشته باشد و در  - 60مساءله 

يا زلزله بيفتد و موجب تلف شدن كسى يا مالى شود، وزيدن باد تند  اثر

كه ظرف را مايل به طرف راه و يا طورى  ضامن نيست ، مگر آن

 .ظرف خواهد افتاد  ببيند مى گويد اين گذاشته باشد كه هر كس 

يكى ديگر از موارد تسبيبى كه موجب ضمان است اين است  - 61مساءله 

زد و آتش به خانه همسايه اش زمين خود آتشى برافرو كه در خانه يا

كه در چنين صورتى ضامن هست به  سرايت نموده آن جا را بسوزاند،

باشد و نيز به خاطر  شرطى كه آتش افروخته بيش از مقدار حاجتش بوده

همسايه سرايت  جريان و وزيدن باد بداند و يا مظنه داشته باشد كه آتش به

انت كافى است پس اگر مى كند، بلكه ظاهرا همين شرط دوم براى ضم

يا مظنه داشته باشد ضامن هست هرچند كه آتش به مقدار حاجتش  علم

بعيد نيست در صورتى هم كه معتقد بوده آتش  بوده باشد، بلكه ضمان

اين اعتقادرخ بدهد، مثل اينكه  بخانه همسايه سرايت نمى كند ولى خالف

چنان نبوده كه  در هنگام شعله ور شدن آتش بادى وزيده ولى به نظر آن



اگر  آتش را به خانه همسايه بكشاند و بعدا خالف اين نظر پيش بيايد، بله

احتمال تجاوز را نمى  هوا اصال جريان نداشته و آن چنان ساكن بوده كه

همسايه برده  داده لكن ناگهانى بادى بلند شده و شراره هاى آتش را به خانه

 .باشد بعيد نيست ضامن نباشد

اگر آب را به طرف ملك خود هدايت كند لكن به ملك  - 62مساءله 

خسارت وارد آورد ضامن خسارت وارده است هرچند كه  ديگران بيفتد و

در صورتى كه چنين اعتقادى داشته  معتقد بوده هرگز تجاوز نمى كند، بله

شدنش محل اشكال  ولكن آب اختيار را از دست او گرفته باشد ضامن

 است ، و اگر ورود آب به ملك غير هنگامولكن نزديك تر به احتياط 

آوردن آب بسته بوده و در اين ميان ديگران آن راه را باز كرده باشند او 

 . نيست ضامن خسارت

حمل مى كند خسته شود  اگر باربرى كه چوب به دوش خود - 63مساءله 

كند و  و آن را بديوار مردم بدون اذن صاحبش تكيه دهد تا رفع خستگى

وار بريزد، حمال ضامن آن و ضامن هر خسارتى است كه در ناگهان دي

ديوار وارد شده باشد و اگر خود آن چوب بيفتد و چيزى را  اثر ريختن

حمال ضامن است چه اينكه در همان زمان بيفتد يا بعد از مدتى  تلف كند

 . بوده كه تكيه اش به ديوار

 با بيرون اگر شخصى درب قفس مرغ مردم را باز كند و - 64مساءله 

چيزى نظير شيشه از كسى بشكند او بنابراحتياط ضامن است ،  آمدن مرغ

باشد و به خاطر آن مرغ پر و بال بزند و  و همچنين است اگر قفس تنگ

 .شيشه را بشكند



اگر حيوان كسى زراعت ديگرى را بچرد و يا فاسد كند در  - 65مساءله 

 پياده آن را مى راند كه صاحب حيوان سوار بر حيوان است و يا صورتى

دوشادوش او مى رود ضامن هر چيزى است كه  و يا از جلو مى كشد و يا

نيست مثال حيوان از طويله  حيوانش تلف كرده است ، و اما اگر با حيوان

باشد  اش گريخته و داخل زراعت مردم شده در صورتى كه شب بوده

اگر حيوان بدون ضامن خسارتهائى است كه به زرع مردم وارد آمده ، بله 

اشكال است ولى  صاحبش بيرون آمده باشد ضمان صاحب آن محل اطالع

 نزديكتر به احتياط است ، و اما اگر اين پيشآمد در روز بوده ضامن نيست
. 

اگر گوسفند يا ساير چرندگان در دست چوپان سپرده شده  - 66مساءله 

در دست كسى يا اسب و شتر و ساير مراكب به اجاره يا عاريه  باشد و

مردم را تلف كرده باشند چوپان و مستعير كه  باشد و زراعت يا مالى از

كرده ضامن خسارتها است نه  عاريه گرفته و مستاءجر كه حيوان را اجاره

 . مالك گوسفند و نه آن كه عاريه يا اجاره داده

 اگر در يك اتالف دو سبب دخالت داشته باشند و هر سبب با - 67مساءله 

خص انجام شده باشد اگر يكى از آن دو شخص سبب خود را زودتر فعل ش

نداده و هر دو در آن واحد انجام شده باشند هر دو به  از ديگرى انجام

جلوتر سبب راايجاد كرده ضامن است  شركت ضامن اتالفند، وگرنه آن كه

باشد و شخصى ديگر  بنابراين اگر شخصى چاهى بر سر راه مردم كنده

به آن سنگ  به چاه گذاشته باشد و انسان يا حيوانى پايشسنگى را در ل

برخورد كند و به درون چاه بلغزد ضمان به عهده كسى است كه سنگ را 

جا نهاده نه آن كه چاه را كنده ، و احتمال قوى هم دارد كه در  در آن



 .باشند تمامى صور شريك در ضمان

اشند مباشر ضامن اگر سبب و مباشر هر دو دخالت داشته ب - 68مساءله 

، بنابراين اگر كسى چاهى را بر سر راهى حفر كند و  است نه سبب

بدرون چاه پرت كند تنها او ضامن است نه  شخصى ديگر انسان يا حيوان

در جائى سبب قويتر از  آن كه سبب را ايجاد كرده و چاه كنده ، بله اگر

راين اگر كسى بناب مباشر باشد ضمان بر او مستقر مى شود نه بر مباشر،

بغلطد و  شيشه اى را پيش پاى شخصى كه خوابيده بگذارد و او در خواب

شيشه را بشكند سبب كه همان شخص دوم است اقوى است و ضامن است 

 .خوابيده ضمانى ندارد و فرد

مال غير را اتالف كند  اگر كسى با تهديد وادار شود به اينكه - 69مساءله 

سبب  ست و بر مباشر ضمانى نيست ، زيراضمان به عهده تهديد كننده ا

مال با  در اينجا اقوى از مباشر است ، البته اين در صورتى است كه آن

قيد ضمانت در دست او نبوده باشد مثال اكراه كننده او را تهديد كند به 

مال را كه در دست تو نيست يا فالن مال را كه بدون قيد  اينكه فالن

رفته اى و او نزد تو امانت گذاشته را تلف گ ضمانت از فالنى به وديعه

مضمون در دست او است مثل اينكه  كن ، و اما اگر مالى باشد كه به طور

كه بايد آن را  مالى را از كسى غصب كرده و اكراه كننده تهديدش مى كند

تلف كنى در اين جا ظاهر اين است كه هر دو ضامنند هم اتالف كننده و 

 به هر يك كه بخواهد ميتواند رجوع نموده خسارت اكراه كننده و مالك هم

كننده مراجعه كند اكراه كننده نميتواند خسارتى كه داده  بگيرد اگر به اكراه

به اكراه شده رجوع كند اكراه شده مى  را از اكراه شده بگيرد و اما اگر



همه اينها درصورتى بود  تواند خسارتى را كه داده از اكراه كننده بگيرد،

مال و اما اگر اكراه كرده باشد بر  و را اكراه كرده باشد بر اتالفكه ا

ضمان بر كشنده  كشتن كسى كه بيگناه بوده و او هم وى را كشته باشد

 است ، و اگر خون بهائى را داد نمى تواند آن را از اكراه كننده مطالبه

ن كند هرچند كه اكراه كننده بايد عقوبت شود چون اكراه در غير مورد خو

ولى در خون تغيير نمى دهد و مجوز كشتن بى گناه  حكم را تغيير ميدهد

 .نمى شود

مال صاحبش را  اگر مالى خوردنى را غصب كند و با همان - 70مساءله 

حال يا به  پذيرائى نمايد و مالك نداند كه غذاى ميزبان ملك خود او است ،

غذا را جهت اين غذا ملك خودم است و يا )) :اين كه به دروغ بگويد

نزد او حاضر كند و چيزى نگويد، و يا گوسفندى از گله مالك  پذيرائى

اين گوسفند را برايم ذبح كن او هم كه : بگويد غصب كند و به خود مالك

كند غاصب ضامن است ، هرچند  از ماجرا بى خبر است گوسفند را ذبح

در ذبح  كه در صورت اول مباشر در خوردن و در صورت دوم مباشر

خود مالك است ، بله اگر مالك وارد خانه غاصب شود و طعامى آماده 

اعتقاد اينكه طعام صاحب خانه است مشغول خوردن شود در  ببيند و به

غاصب ضامن نباشد و ذمه او از  حالى كه طعام خود اوست ظاهرا

غصب كرد  چون هر چند غاصب طعام را از او)) ضمانت برى مى شود

 .((خود طعام غاصب را غصب كرد و خوردلكن مالك هم به خيال 

اگر طعامى را از شخصى غصب كند و اطعام به غير مالك  - 71مساءله 

مال  وانمود كند كه از خود او است و خورنده هم نداند كه غذا كند و چنان



غير است مثال بعنوان ضيافت براى او آورده باشد در اين صورت هم 

مالك به هر يك از آن دو مى تواند و هم ميهمان ، و  ميزبان ضامن است

حال اگر به غاصب رجوع كند غاصب  مراجعه نموده حق خود را بگيرد

كند و اما اگر به  نميتواند غرامتى را كه پرداخته از ميهمانش مطالبه

 خورنده آن مراجعه كند او ميتواند از غاصب بگيرد زيرا غاصب او را

 . فريب داده است

د ظالمى از شخصى سعايت و شكايت كند چه به اگر كسى نز - 72مساءله 

و بدون حق و آن ظالم از آن شخص مالى را به ظلم بستاند  حق باشد

مال نيست ، هرچند كه در صورت بغير  سعايت كننده و شاكى ضامن آن

عهده آن ضامن است كه  حق بودن شكايتش گناه كرده ولى ضمان تنها بر

 . مال را بدون حق گرفته

اگر مالى غصبى تلف شود و مالك و غاصب اختالف كنند  - 73مساءله 

هم بر  (( يعنى دو شاهد عادل)) ارزش آن و شاهدى شرعى در قيمت و

قول قول غاصب است يا قول مالك تردد هست  هيچ طرف نباشد، در اينكه

على اليد ما اخذت )) : شريف و اين تردد ناشى از تردد در معناى حديث

هر كس  ر بگوئيم معناى حديث اين است كهاست ، اگ (( حتى تؤ دى

هرچه از غير بگيرد همان چيز در ضمانت وعهده او هست تا زمانى كه 

برگرداند، پس در مورد بحث در عين اينكه مال تلف شده باز   به صاحبش

مال در عهده و ذمه غاصب است و اگر مثل يا قيمت آن را بدهد  همان

احتمال در مورد اختالف دو قيمت بنابراين  خود يك نحو دادن آن است

شود، و اگر بگوئيم معناى  قول مالك مقدم است كه با سوگندش ثابت مى



موجود  حديث اين است كه هر كس هر چيز از غير بگيرد در صورت

بودنش همان چيز بر ذمه او است تا به صاحبش برگرداند و در صورت 

ديث اين استفاده شود شدن مثل يا قيمت آن بذمه اش مى آيد، اگر از ح تلف

قول غاصب مقدم است كه با سوگندش ثابت مى  در مساءله مورد بحث

 احتمال خالى از قوت نيست ، و اگر در صفتى از صفات آن شود، و اين

مال نزاع كنند كه با بودن آن صفت قيمت مال بيشتر مى شود مالك مى 

 بعد از مال من اين صفت را در روزى كه غصب شد دارا بود و يا گويد

بعدا آن را از دست داد و غاصب منكر  غصب داراى اين صفت شد و

اشكال قول غاصب  است و هيچ يك از دو طرف شاهد نداشته باشند، بدون

 . با سوگندش مقدم است

اگر با حيوانى كه غصب شده رحلى و يا طنابى همراه باشد  - 74مساءله 

خير از من : صب بگويدادعا كند كه اين رحل هم از من است و غا و مالك

باشند قول غاصب مقدم است با سوگندش زيرا  است و هيچ يك بينه نداشته

 . ذى اليد فعال او است
 
 
 
 
 

كتاب احياء موات و  

  مشتركات

   گفتار در احياء موات

موات به معنى زمين معطلى است كه فعال مورد بهره بردارى واقع نمى 



و يا به خاطر اينكه زير آب واقع آب به آن نمى رسد  شود، براى اينكه

يا به علت اينكه شنى است و يا شوره زار  شده و باصطالح باتالق شده و

جنگل است و درختان و نى آن را پوشانده و يا به هر  و سنگالخ و يا

: شود، و زمين موات دو قسم است  علتى ديگر كشت و زرع نشده و نمى

 هيچ سابقه ملكيت و احياء اصل موات بوده و زمينى است كه در: اول 

قبل تاكنون كشت نشده  ندارد هرچند ه احراز اينكه فالن زمين از قرنها

مشكل است ، بلكه مى توان گفت ممكن نيست و  غالبا بلكه در همه جا

علمى درباره سابقه آن  ملحق به اينگونه زمينها زمينى است كه اطالع و

 ارض است يعنى زمانىزمينى است كه موات بع: دوم . در دست نباشد

آباد بوده و كشت مى شده بعدا دچار خرابى و مواتى شده مانند زمينهاى 

كه آثار شهر و مرز و خرابه هاى خانه ها در آن به   شده اقوام منقرض 

 . جاى مانده

زمينى كه موات به اصل است همان طور كه در كتاب خمس  - 1مساءله 

م است چون جزء انفال مى باشد عليه الصلوة و السال بيان شد ملك امام

جايز است كه با داشتن شروطى كه  ولكن در زمان غيبت براى هم كسى

بپردازد، و بنابراقوى  مى آيد آن زمين را احياء كند و به عمران و آباديش

 در اين صورت احياء كننده مالك آن مى شود چه اينكه اين زمين در

ر ارض خراج باشد مانند سرزمين اسالم باشد و يا در دار كفر چه د

 .غير آن ، احياء كننده مسلمان باشد يا كافر سرزمين عراق يا در

موات به عارض و غير اصلى آن زمين متروكى است كه  - 2مساءله 

باحياء داشته و فعال مالكى براى آن شناخته نشود، و اين دو  سابقه ملكيت



 هالك شده آن زمين مواتى است كه اهلش منقرض و: اول  : قسم است

ايام بى مالك شده باشد، مانند  باشد و به سبب مرور زمان و گذشت

باستانى ويران شده و  سرزمينهاى مخروبه و آباديهاى متروكه و شهرهاى

نه اسمى  قناتهاى پر شده اى كه متعلق به امت هاى گذشته بوده و از آنها

ف به زمين برجا مانده و نه رسمى ، و يا هم اكنون نام آن زمينها معرو

شخص يا زمين فالن قوم است كه به جز نام از آن شخص و آن قوم  فالن

زمينى است كه اينطور نبوده و نباشد و از سابق  : قسم دوم.اثرى نيست 

بلكه مالكى موجود دارد لكن  هم آن زمين را بدون ملك نمى دانسته اند

مى مجهول المالك  شخص او شناخته شده نيست كه به اين قسم زمين

اول است حكم موات اصلى را دارد يعنى از  زمينهائى كه از قسم.گويند

انفال است و احيائش جايز است و هركس آن را احياء كند مالك  مصاديق

 قديمى و شهرها و قراء باستانى كه آثارى از مى شود، پس احياء زمينهاى

تهاى قبيل جاى نهر و مرز در آنها ديده مى شود و همچنين اليه روبى قنا

كهنه و به آب رساندنش و تعمير خرابيهايش جايز  آن و كندن چاههاى

مجهول المالك كرد و در احياء آن  است و نبايد با اينگونه اراضى معامله

به نفس احياء و  نيازى به اذن حاكم شرع يا خريدن از وى ندارد بلكه

و قيام و اما قسم دوم احتياط آن است كه در احياء آن .تعمير ملك مى شود

تعمير و آبادكردنش از حاكم اجازه بگيرد آن وقت در آن تصرف كند،  به

به احتياط آن است كه با آن معامله مجهول المالك كند،  همچنانكه نزديكتر

گاه بعد از ياءس از يافتن مالك  يعنى نخست از مالك آن تفحص كند آن

را آن  عين آن زمين را از حاكم شرع خريدارى نموده خودش قيمت



صرف در فقراء كند و يا آن كه منفعت آن را با اجاره اى معين از حاكم 

خودش اجرت المثلى براى آن زمين معين كند و همان مبلغ  اجاره كند و يا

را صدقه دهد، و نزديكتر به احتياط آن  را به ذمه خود بگيرد كه بعدها آن

ه اگر به دست دهد، بل است كه همين كار را نيز با اجازه حاكم شرع انجام

اهل آن آبادى از آن جا  آورد كه مالك زمين از زمينش اعراض كرده و يا

كنند در  كوچ كردند و سرزمين را رها كرده اند تا ديگران بيايند و آبادش

 . اين صورت بدون اشكال احيائش جائز است

اگر زمينى كه خراب شده مالكى معلوم شود اگر مالك از آن  - 3مساءله 

صرف نظر كرده براى هر كسى جائز است احيائش كند و  و  اعراض 

نكرده اگر به صورت مواتش درآورده و به  مالكش شود، و اگر اعراض

علف آن استفاده كند و يا بوته هاى  همان حالش گذاشته تا اينكه گله اش از

مواتش از  چون بعضى از زمينها هست كه درآمد)) آن را بفروشد،

اشكال جائز نيست كسى آن  ر اين صورت بدوند (( محياتش بيشتر است

جائى  همچنين در. در آن تصرف نمايد را احياء كند و بدون اذن مالكش 

كه صاحبش تصميم دارد آن را احياء كند و بدون اذن مالكش در آن 

 تصميم دارد آن را احياء كند  همچنين درجائى كه صاحبش .نمايد تصرف

ده است كه مى خواسته آالت و اسباب مشغول نش لكن تاكنون به خاطر اين

 نيست لكن مى داند كه بعدا  دسترس  كار را فراهم كند وسائلى كه االن در

منتظر رسيدن وقت  پيدا خواهد شد و يا به خاطر اين احيائش نكرده كه

مناسب بوده است ، و اما اگر هيچ يك از اين عذرها در كارش نبوده و 

ب گذاشتنش فقط به خاطر بى اعتنائى تعمير و اصالح زمينش و خرا ترك



كار را نداشته حال يا به خاطر اينكه احتياجى به  به آن بوده همت اين

مشغول تعمير زمينهاى ديگر بوده قهرا اين يكى  عوائد آن نداشته و يا اينكه

كارش به خرابى انجاميده ، در اين  مدتى طوالنى متروك مانده تا سرانجام

احياء بوده مثال  لك نسبت به اين زمين غير ازفرض اگر علت مالكيت ما

 آن را از ديگرى به ارث برده و يا خريده كسى نمى تواند روى آن دست

بگذارد و از راه كشت و زرع يا راههاى ديگر مورد استفاده اش قرار 

اجازه دهد، و اما اگر سبب مالك شدنش احياء بوده  دهد مگر آن كه مالكش

اصل بوده و او احيائش كرده و مالك شده و  ت بهيعنى قبال اين زمين موا

كه كارش به خرابى انجاميده  سپس معطلش گذاشته و تعميرش نكرده تا آن

از فقهاء جايز  آيا براى ديگران جائز است آن را احياء كنند يا نه ؟بعضى

 دانسته اند ولكن در نهايت اشكال است بلكه جائز نبودنش خالى از قوت

 . نيست

همان طور كه جائز است روستاهاى متروكه و شهرهاى  - 4مساءله 

بين رفته و بدون مالك افتاده مزرعه يا مسكن و يا  قديمى كه اهلش از

همچنين جائز است مصالح ساختمانى  مورد بهره بردارى ديگرى قرارداد

چيز ديگرش را  كه در آن باقيمانده يعنى سنگها و چوبها و آجرها و هر

يازت و برداشتن آن ها به قصد تملك ميتوان مالك حيازت نمود كه با ح

 .شد آنها

اگر زمين موقوفه كه قبال معموره بوده موات شده باشد اگر  - 5مساءله 

باستانى است كه كيفيت وقف آن معلوم نيست آيا وقف خاص بوده  قديمى و

يا وقف عنوان و از راه شهرت و نقل  يا وقف عام ، وقف جهات بوده



بوده و از آن   اين معلوم نشده كه وقف بر اقوام گذشتهمستفيض هم غير

 اقوام نه اسمى بجاى مانده و نه رسمى ، و يا وقف بر قبيله اى بوده كه از

انفال است ، و  آن بجز نام چيزى نمانده على الظاهر چنين موقوفه اى جزء

 بنابراينكه انفال باشد احياء كردنش جائز است همچنانكه اگر مواتى قبال

ك بوده همين حكم را دارد، و اما اگر معلوم باشد كه وقف بر جهات مل

نباشد مثال همين مقدار بدانند كه وقف بر مسجدى  بوده اما جهت آن معلوم

بوده و عين آن مسجد و  يا مشهدى يا مقبره اى يا مدرسه غير معين

اشخاصى بوده  مدرسه و غيره مشخص نباشد، و يا معلوم باشد كه وقف بر

زمين   فرد فردشان شناخته شده نباشند، مثال بدانند كه مالك ن اشخاص اما آ

آن را وقف كرده بر ذريه و نسل خودش ولى معلوم نباشد واقف چه كسى 

چه كسانى هستند ظاهر اين است كه چنين موقوفه اى حكم  بوده و ذريه او

كه مجهول المالك را دارد كه به مشهور نسبت داده اند اين فتوى را  موات

انفال شمرده مى شود و ما در سابق گفتيم كه دادن چنين  چنين زمينى از

مشكل است ، بلكه فتواى نامبرده در اين مسئله مشكل تر است و  فتوائى

بگيرند و با اذن حاكم آن را احياء و  احتياط آن است كه از حاكم اذن

يا هر آن زراعت و  تعمير نموده مورد بهره بردارى قرار دهند، و اگر در

المثل آن را در فرض اول كه وقف بر  كارى ديگر كه مى كنند اجرت

بر اشخاص بوده  جهات بوده صرف در امور خيريه و در دومى كه وقف

فرض  صرف به فقراء كنند، بلكه نزديك تر به احتياط و مخصوصا در

اول اين است كه بحاكم شرع مراجعه نمايند تا او مصرفش را معين كند، 

موقوفه متروكه و موات شده اى كه بدانند مصرفش چيست و يا  و اما در



اشكال نيست در اين كه اگر كسى آن را  موقوف عليهم آن كيست جاى

اول صرف  احياء و تعمير كند واجب است منفعت آن را در فرض

مصرف معلوم نموده و در فرض دوم موقوف عليهم معلوم برساند هرچند 

ن خودشان از احياء و تعمير ملك صرف متولى آن يا موقوف عليهم آ كه

به خرابى كشيده شده باشد، لكن در اين صورت  نظر كرده و در نتيجه

به احياء و مرمت آن بپردازد مگر  يعنى در وقف بر جهات كسى نميتواند

وقف بر  با اذان متولى آن و اگر متولى ندارد با اجازه حاكم ، و در

يهم اگر وقف خاص باشد و يا اشخاص با اجازه متولى و يا موقوف عل

 .وقف عام باشد حاكم اگر

اگر زمينى كه موات اصلى است حريم روستائى آباد و مملوك  - 6مساءله 

احياء آن براى غير مالك جائز نيست و به فرضى هم كه آن را احياء  باشد

توضيح اين كه وقتى كسى يا كسانى سرزمينى را  كند مالك نمى شود،

احياء مى كنند مقدارى از زمينهاى  مزرعه يا باغجهت خانه سازى يا 

پيدا مى كند كه  چهار طرف آن نيز به تبع آن چه احداث شده حكم آنها را

شامل انتفاع كامل از احداث  ملك احياء كننده مى شود، البته آن مقدارى كه

مصالح آن به  شده ها بستگى به آن مقدار داشته باشد و عرفا و عادة از

 اين مقدار زمين اطراف هر قريه و روستاى احداث شده را حساب آيد، و

آن بدانند كه البته باختالف آن قريه و كوچك و بزرگيش مختلف مى  حريم

و مرافق مورد نياز هر احداث شده اى با احداث شده  شود زيرا مصالح

شده خانه باشد مصالح و مرافقش به  ديگر تفاوت دارد اگر آن چه احداث

باشد مصالح و  ر است اگر آن چه احداث شده خانهحسب عادت بيشت



مرافقش به حسب عادت بيشتر است از مرافقى كه يك چاه يا يك نهر 

شده محتاج آن است و همچنين بقيه چيزهائى كه احداث مى شود  احداث

هر شهرى و مردمى نيز مختلف مى شود،  بلكه از نظر شهرها و عادت

حريم دارد را احياء كند  حتياج بهپس اگر كسى بخواهد حوالى محلى كه ا

كه  بدون اجازه مالك آن محل و رضايت او جائز نيست و به فرضى هم

 . احياء كند مالك نميشود بلكه غاصب است

حريم خانه عبارت است از محل ريختن زباله و خاكسترو  - 7مساءله 

 مقدار زمينى كه رفت و آمد در آن خانه نياز به آن دارد برف انداز و آن

شده ، بنابراين اگر كسى در زمين  از همان طرف كه درب خانه واقع

تابع آن مى شود و  موات خانه اى بسازد اين مقدار از موات اطراف آن

 براى احدى جائز نيست كه بدون اجازه و رضايت صاحبخانه اين مقدار

مقابل درب  موات را احياء كند، و منظور از اين كه گفتيم صاحبخانه در

خانه اش راه عبورى را مستحق است اين نيست كه به خط مستقيم ورودى 

درب تا آخر زمين موات محل عبورى براى او اختصاص  از روبروى

صاحبخانه و عيالش و ميهمانانش و  دهند بلكه منظور اين است كه

قاطرش راهى داشته   و بار االغ و متعلقاتش از حيوان سوارى و احشامش 

حال به هر نحوى كه باشد يا  وانند آمد و شد كنندباشند كه بدون مشقت بت

ديوار چنانچه پشت  خط مستقيم و يا با انحراف و پيچ ، و منظور از حريم

امثال آن نباشد آن مقدار زمينى  ديوار جزء خانه مانند بهاربند و باغچه و

ديوارش خاك و  است كه صاحبخانه بتواند براى تجديد بنا و يا تعمير

ى بريزد و گل آب بگيرد، و حريم نهر آن مقدار زمينى مصالح ساختمان



كه هنگام اليه روبى بتواند گل كف نهر را در آن بريزد و در لب  است

راه آمد و شد داشته باشد، و حريم چاه آن مقدار  نهرش براى حفظ آب

اش بتوانند در آن جا بايستند و  زمينى است كه صاحب چاه و يا صاحبخانه

آن جا دوالب و يا  و يا در (( البته اگر چاه دستى است)) از چاه آب بكشند

تا  موتور پمپ نصب كنند و حيوانات از آن آب بنوشند يا استخرى بسازند

آب جهت زراعت در آن جمع شود، و هنگام اليه روبى چاه گلها و 

بيرون مى آيد در آن جا بريزند، و حريم چشمه  سنگهائى كه از كف چاه

بهره بردارى از چشمه و حفظ  اطراف چشمه است كهآن مقدار زمينى از 

 . آن و اليه روبى آن به آن مقدار نيازمند است

 براى هر يك از چاه و چشمه و قنات البته آخرين چاه اينها كه - 8مساءله 

محل جوشش و اصطالحا آن را مادر چاه مى گويند و همچنين حلقه هاى 

د حريم ديگرى هست يعنى آب از زمين مى جوش ديگر اگر در آن ها نيز

چاه يا قنات جديد  آن مقدار زمينى كه هيچ كس حق ندارد در آن مقدار

 احداث كند، مگر آن كه صاحب چاه موجود اجازه بدهد بلكه نزديكتر به

احتياط آن است كه رعايت حريم را در بين دو قنات بكنند چه آن حلقه 

ز حقر قنات در كمتر چه غير آنها هرچند كه جوا هائى كه منشاء آبست و

و اين حريم در .اقرب است  از حريم در آن حلقه هائى كه آب ده نيست

چهل ذراع و  چاه دستى اگر منظور از حفر آن آب دادن به احشام باشد

اگر منظور از آن آبيارى زراعت باشد شصت ذراع است ، بنابراين اگر 

دون اذن او در زمينى موات چاهى حفر كند شخص ديگر نمى تواند ب كسى

حفر نمايد بلكه بايد رعايت فاصله چهل و يا شصت  چاهى ديگر پهلوى آن



در زمين سخت پانصد ذراع و در  ذراع را بنمايد، وحريم چشمه وقنات

قناتى در زمين  زمين نرم هزار ذراع است ، پس اگر شخصى چشمه يا

موات سخت استخراج كرد و ديگرى هم بخواهد چشمه يا قناتى ديگر 

كند بايد پانصد ذراع دورتر از چشمه و قنات اولى حفر كند و اگر  اثاحد

ذراغ دورتر، و اگر فرض شود كه چشمه دومى  زمين سست باشد هزار

اولى ضرر مى رساند اگر نگوئيم  با اين كه فاصله معتبر را دارد به چشمه

كند كه ضررى به  اقوى حداقل احتياط در اين است كه آن قدر دورتر حفر

 . يا قنات اولى نزند و يا آن كه صاحب آن را راضى كندچشمه

اعتبار فاصله نامبرده بين دو قنات منحصر به جائى است كه  - 9مساءله 

بخواهد پهلوى قنات شخصى قنات ديگرى احداث كند كه بيانش  كسى

قنات حفر كند بلكه بخواهد زمين اطراف قنات را  گذشت ، اما اگر نخواهد

احياء كند رعايت آن فاصله الزم  ه سازى و دامدارىبراى زراعت يا خان

روبى و آب  نيست ، تنها از اطراف قنات بايد حريمى كه قنات در اليه

كشى و اصالح احتياج به آن دارد در نظر بگيرد كه قبال گفتيم در هر 

رعايت آن الزم است ، بلكه مانعى نيست از اينكه زمينهاى باالى  چاهى

رعايت حريم در اطراف حلقه هاى آن به  را باقنات و مابين قنوات 

اگركسى خواست دست  مقدارى كه اصالحات آن نياز دارد احياء كنند، پس

فرض  به احياء زمينهائى بزند صاحب قنات نميتواند مانع كار او شود با

 .اينكه كار او هيچ ضررى به قنات صاحب قنات نمى زند

ه كه رعايتش بين دو قنات معتبر در سابق گفتيم فاصله نامبرد - 10مساءله 

نسبت به حلقه هائى است كه آب دهى دارند، از مادر چاه گرفته  است تنها



منشاء آب هستند، و اما حلقه هاى ديگر كه صرفا  تا بقيه حلقه هائى كه

كانال را براى جريان آب دارد رعايت فاصله در آنها الزم  جنبه گنگ و

دوم مادر چاه و حلقه هاى آبده خود قنات  نيست ، پس اگر چنانچه صاحب

ولى حلقه هاى ديگر  را در زمين سخت در فاصله پانصد ذراع حفر كرده

آخرى قنات  قناتش اين فاصله را ندارد بلكه فاصله حلقه آخرى آن تا حلقه

اول نمى تواند مانع او شود چون  اول مثال ده ذراع باشد صاحب قنات

، بله اگر فرض شود كه حلقه هاى اول را نمى كشد قنات دومى آب قنات

فاصله حفر شود آب قنات قبلى را به سوى  پائين قنات اگر در كمتر از آن

پائين تر و عميق تر از قنات  به خاطر اينكه مثال قنات دوم)) خود مى كشد

كند كه اين  و يا به خاطر علت ديگر بايد آن قدر دور حفر (( اول است

 .ضرر پيش نيايد

وستائى كه در سرزمين موات بنا شده حريمى دارد و احدى ر - 11مساءله 

حريم را احياء كند و اگر كرد مالك آن نمى شود، و اين حريم  نميتواند آن

با مصالح روستا و مصالح اهاليش  عبارت است از مقدار زمينى كه

قبيل راه آمد و رفت روستا، محل سيالب و جاى زباله و  بستگى دارد از

 كه محل اجتماع اهالى در آن جا است ستا، و ميدانگاهىخاكستر و كود رو

محل دفن امواتشان و محل چراندن  و ((به حسب عادتى كه دارند))

دارند و  احشامشان و انباشتن هيزم زمستانشان و كارهاى ديگرى كه

منظور از روستا خانه ها و اطاقهائى است كه در كنار هم ساخته شده 

باشند پس اين كلمه شامل ضيعه و مزرعه جمعيتى در آن ساكن  باشند و

مزرعه كه عبارت است از چند قطعه زمين  نمى شود، و در نتيجه



متصل به هم اما خالى از ساختمان و سكنه چنين  زراعتى و بستانهاى

قناتى در بيابان حفر كند و زمينى را  حريمى ندارد، بنابراين اگر شخصى

احياء نمايد و در آن زمين   كندبه مقدارى كه آب آن قنات بتواند مشروبش

 با آب آن قنات زراعتى و باغى و نخلى و اشجارى غرس كند موات

مجاور آن زمين حريم آن زمين نيست تا چه رسد به تپه ها و كوههاى 

اگر بعدها هم در اين مزرعه خانه ها و اطاقهائى  نزديك به زمين او بلكه

تائى بزرگ درآورد صورت روس بسازد و به تدريج مزرعه خود را به

روستاى او  مشكل است بگوئيم زمينهاى موات اطراف روستايش حريم

است ، بله اگر روستا يعنى خانه ها را در زمين موات مجاور و مزرعه 

ظاهرا حريم برايش ثابت مى شود، بلكه بعيد نيست بعضى از اقسام  نسازد

 اين فرض قبيل چراگاه احشام براى او ثابت شود حتى در غير حريم از

خود حريمى دارد و آن عبارت است از مقدار  همچنانكه مزرعه هم براى

مصالحى از قبيل محل  زمينى كه مزرعه در مصالحش محتاج به آن است

محل جمع آورى كود زراعت و  آمد و شد و خرمنگاه و بهاربند احشام و

 . زباله خانه ها و غيره

چيدن سوخت تنور آن قريه حد مرتع كه حريم روستا و جاى  - 12مساءله 

مقدار زمينى است كه اهل روستا به حسب عادت به آن احتياج  است آن

مزاحمى جلو آن را از اين مقدار زمين بگيرد در  دارند به طورى كه اگر

كه اين حريم بر حسب  مضيقه و حرج قرار مى گيرند، و معلوم است

 يمش كم واختالف روستاها از نظر جمعيت مختلف است يك روستا حر

يكى ديگر زياد است چون احشام آنان و حيواناتشان زيادتر است و به 



 .و طول و عرض آن مختلف مى شود همين جهت مقدار حريم

اگر در نزديكى روستا و يا شهرى معمور زمين مواتى واقع  - 13مساءله 

كه حريم آن شهر يا روستا و از مرافق آن شمرده نمى شود  شده باشد

احياء كند و اين مختص به مالك آن   جائز است آن را براى هر كس 

بنابراين اگر  معموره نيست و حتى مالك آن معموره اولويت هم ندارد

  منحرف شود و در نتيجه بين آن رودخانه و رودخانه اى از بستر قبليش 

زمين احيا شده قطعه زمينى فاصله شود هركس زودتر برود و آن جا را 

شود و صاحب زمين احياء شده حق ندارد مانع كار  احياء كند مالكش مى

 .او شود

اشكالى نيست در اينكه حريم قنات كه يا پانصد ذراع و يا  - 14مساءله 

است ملك صاحب قنات نيست ، و او غير از جلوگيرى  هزار ذراع

حق ديگرى به آن ندارد حقى كه  ديگران از حفر قناتى در آن حريم هيچ

شود و تصرفات  ع تصرفات ديگران در آن زمينبه علت آن بتواند مان

 ديگران منوط به اجازه او باشد، و ظاهرا حريم روستا نيز اين طور است

يعنى ملك ساكنين روستا نيست ، ساكنين روستا تنها حق اولويت براى 

حريم نهر و خانه كه شايد ملك  دارند، به خالف چراندن احشام خود

كه ملك او بودن خالى از وجه  دصاحبخانه و صاحب نهر باشد هرچن

حريم نهر و خانه  نيست ، و بنابراين جايز است براى مالك نهر و خانه كه

 .را مثل ساير امالك بفروشد

حريم هائى كه براى بعضى از امالك ذكر كرديم همه آنها  - 15مساءله 

است كه آن امالك در زمين بكر و موات احداث شود و اطراف  در جائى



امالكى كه اطرافش ملك اشخاص ديگر است   موات باشد، اماملك همچنان

كه زمينهايشان پهلوى هم است  حق حريم ندارد، بنابراين اگر دو نفر مالك

ندارد، و اگر  بخواهند بين خود ديوار بكشند آن ديوار از هيچ طرف حريم

يكى از آن دو در آخر زمينش كه چسبيده به زمين ديگرى است ديوارى يا 

جاد كند نه حريم ديوار درملك غير دارد و نه حريم نهر، همچنانكه اي نهرى

عرض كرديم هر كدام در ملك خود قناتى حفر كند  اگر همين دو نفر كه

حفر كند هرچند بين دو قنات  ديگرى نيز مى تواند در زمين خود قنات

 .فاصله اى معين شده نبوده باشد

 هر يك از دو مالك كه جمعى از فقهاء فرموده اند براى - 16مساءله 

جائز است در ملك خود هرگونه تصرفاتى كه بخواهد و  مجاور هم هستند

كه مستلزم ضرر مالك مجاورش باشد،  هر زمان كه بخواهد بكند هرچند

مشكل است ، و احتياط در اين است كه  لكن قبول اين فتوى به طور مطلق

ئز نيست ، بلكه جا بگوئيم تصرفاتى كه باعث فساد در ملك همسايه است

 عدم جواز اين گونه تصرفات خالى از قرب نيست مگر آن كه ترك آن

 ضررى يا حرجى باشد كه در اين صورت جائز است و در غير  برايش 

نيست ، مثل اينكه در خانه خود چيزى را آن چنان  اين صورت جائز

آب خللى بر آن وارد آيد، و يا  بكوبد كه ديوارهاى خانه همسايه بلرزد و

آن به ديوار  را در خانه خود يا ملك خود حبس كند به طورى كه رطوبت

 خانه همسايه سرايت كند و يا در نزديكى چاه آب همسايه چاه مستراح يا

فاضالب حفر كند به طورى كه آب چاه همسايه فاسد شود، بلكه همچنين 

آبى در نزديكى چاه آب همسايه حفر كند كه باعث كم شدن  است اگر چاه



شدن اين باشد كه اين چاه آب آن را چاه را  آب چاه او شود و علت اين كم

وى عميق تر از چاه  جذب مى كند، و اما اگر از اين جهت باشد كه چاه

 همسايه بوده و در سمتى واقع شده كه آبهاى زيرزمينى به آن طرف

جريان دارد يعنى قبل از آن كه از رگه هاى زيرزمينى در چاه همسايه 

در خود جمع كند كه على الظاهر اين كار اشكالى  د چاه وى آن رابريز

نباشد علت كم شدن آب چاه همسايه  نداشته باشد، ودر صورتى كه معلوم

اهل خبره است ، و نيز  فرض اول است يا دوم تشخيص آن با كارشناس و

همسايه  بلند كردن ساختمان به حدى كه جلو نور ماه و خورشيد را از خانه

، و نيز خانه خود را در محل دباغى قرار دهد، و يا در خانه بگيرد

اشكال ندارد، هرچند كه همسايه از بوى دباغى و دود  نانوانى كردن

صورتى است كه منظورش از اين كار  نانوائى اذيت شود، البته اين در

باز كردن روزنه اى  اذيت همسايه نباشد و گرنه جائز نيست ، و همچنين

به  انه همسايه به منظور جذب هوا هرچند موجب اشرافدر ديوار به خ

خانه همسايه باشد لكن نظر كردن به خانه همسايه حرام است نه صرف 

 . روزنه ايجاد

مخفى نماند كه امر همسايه شديد و دستورات شرع اقدس بر  - 17مساءله 

اكيد است و روايات در نهى از آزار همسايه و امر به احسان  رعايت آن

) ص (نميتوان شمرد، مثال از رسول خدا   آن قدر زياد است كهبه او

جبرئيل امين مرا پى در پى سفارش به همسايه مى  :روايت شده كه فرمود

آيه اى نازل مى شود مبنى بر ارث  كرد به طورى كه پنداشتم به زودى

اهللا عليه وآله  بردن همسايه ، و در حديث ديگر آمده كه آن جناب صلى



 رواى مى گويد و يكنفر ديگر را كه گمان مى كنم)) اذر راسلمان و اب

دستور داد كه با بلندترين آواز خود در مسجد فرياد بزنند به  (( مقداد بوده

ايمان ندارد كسى كه همسايه او از آزار او ايمنى ندارد و اين  : اينكه

ندا را دادند، و در كافى از امام صادق عليه  بزرگواران سه مرتبه اين

در : نقل كرده كه فرمود لسالم روايت آورده كه از پدرش عليه السالما

رسول خدا صلى اهللا عليه وآله  كتاب على عليه السالم خواندم نوشته بود

اهل يثرب كه به آن دو طائفه بپيوندد  بين مهاجر و انصار و هركس از

صدمه نمى زند و  همسايه چون جان آدمى است جان كسى به او: نوشت 

مانيش نمى كند و حرمت همسايه براى هركس چون حرمت مادر او نافر

رسول  و صدوق بسند خود از امام صادق از على عليه السالم از است ،

خدا صلى اهللا عليه وآله روايت كرده كه فرمود كسى كه همسايه خود را 

خداوند نسيم بهشت و بوى آن را بر وى حرام مى كند و جايگاه او  بيازارد

منزلگاهى است و كسى كه از همسايه اش بيخبر باشد   كه بدجهنم است

باشد، و از حضرت رضا عليه السالم  بايد اميدى به رحمت من نداشته

آزار او در امان  از ما نيست كسى كه همسايه او از: است كه فرمود

نيست ، و از امام صادق عليه السالم است كه در مجلسى پر از جمعيت 

 مانيست كسى كه مجاور خوبى براى همسايه اش نباشد بدانيد كه از :فرمود

: كه فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمود و نيز از آن جناب است

طوالنى ميكند بنابراين احاديث  حسن جوار سرزمينها را آباد و عمرها را

رسول گرامى و ايمان به روز جزا دارد  بر هر كس كه ايمان به خدا و

دورى كن هرچند كه  ملى كه باعث اذيت همسايه استالزم است از هر ع



آن عمل موجب فساد و ضررى در ملك همسايه نباشد مگر آن كه اجتناب 

آن عمل ضرر فاحشى براى خود او داشته باشد و شكى نيست در اينكه  از

به خانه همسايه به طورى كه مشرف به آن جا شود  سوراخ باز كردن

همچنين ايجاد دباغ خانه و امثال  رى ، وآزار همسايه است آن هم چه آزا

عذاب و يا مانع  آن كه بويش و يا دودش و يا سر و صدايش همسايه را

 رسيدن هوا به خانه او گردد و يا جلو نور خورشيد را از او بگيرد و هر

 . كار ديگرى از اين قبيل باعث آزار او است

ه قبال كسى زمين شرط مالك شدن به وسيله احياء اين است ك - 18مساءله 

و سنگچين نكرده باشد، زيرا عمل تحجير اولويت مى آورد، پس  را تحجير

 ديگران است به احياء و تملك زمين ، به همين  صاحب تحجير اولى از 

دليل مى تواند ديگران را از احياء زمينى كه او تحجير كرده مانع شود، و 

شده او را احياء صاحب تحجير زور بگويد و زمين تحجير  اگر كسى به

كه معناى لغوى آن سنگچين )) تحجير كند مالك نمى شود، و منظور از

خواهد اين زمين را  هر عملى است كه به ديگران بفهماند او مى (( است

 احياء كند، حال يا به اينكه سنگ گذارى و يا با خاك مرز درست كند و يا

 كند ويا نشانه بنيان ساختمان درآورد و يا با نصب چيزهائى كه مشخص

طرف زمين نصب نمايد، ويا اقدام به احياء كند مثال  هاى ديگردر چهار

پر شده اليه روبى نمايد كه همين شروع  شروع كند حلقه به حلقه قناتى كه

قنات است نسبت به قناتهاى  كردن به اليه روبى يك قنات تحجير آن

بلكه نسبت به  ت ،ديگرى كه مانند آن مخروبه و در همان منطقه افتاده اس

 اراضى موات اطراف هم كه بعدها با آب اين قنات مشروب خواهد شد نيز



تحجير شمرده مى شود، و بنابراين شخصى ديگر نمى تواند به احياء اين 

بزند و نه به احياء زمينهاى زير اين قنات ، و همچنين است  قنات دست

 شروع كند به قطع آب نيزار را احياء كند همينكه اگر كسى بخواهد باتالقى

شود، لذا براى احدى جائز نيست نى  و خشكاندن باتالق تحجير شمرده مى

 .آن نيزار را به عنوان تحجير و احياء قطع نمايد

در تحجير اين شرط معتبر است كه عالوه بر اينكه عملى  - 19مساءله 

داللت بر اصل احياء بكند داللت بر مقدارى هم كه مى خواهد  باشد كه

اينكه در چهار طرف زمين سنگ بگذارد و يا  حياء كند داشته باشد، بها

كند، اگر از اين طريق  خاك جمع كند و يا مثال چوب و نى در زمين فرو

بفهمد چه  خواست تحجير كند بايد در همه جوانب زمين باشد تا هر كسى

مثل قنات  مقدار زمين را دور كرده و ميخواهد احياء كند، بله در احياء

مشغول شود كه  مخروبه كافى است كه به اليه روبى يكى از حلقه هاى آن

عمل وى مى فهمد كه در مقام آن  در سابق نيز گذشت زيرا عرف از اين

آن را به  است كه همه حلقه هاى قنات را مرمت و اليه روبى نموده آب

جريان بيندازد، بلكه عرف اين را نيز مى فهمد كه وى مى خواهد 

قنات را نيز احياء كند، بلكه اگر شخصى در نقطه اى از  يرزمينهاى ز

باالصل حلقه چاهى بكند باين منظور كه بعدا حلقه هائى ديگر  زمين موات

كرده باشد ممكن است گفته شود همين يك حلقه چاه  حفر كند تاقناتى احداث

اصل قنات و زمينهاى زير آن كه بعدا با آب آن مشروب مى  نسبت به

شخصى ديگر نمى تواند در اطراف آن حلقه   مى گردد، پسشود شمرده

احداث قنات تمام شود و معلوم  چاه دست به احياء زمين بزندتا كار او در



جزء حريم  شود قنات او چه مقدار زمين احتياج دارد، بله زمين مواتى كه

 هر قدر هم كه زياد)) آن قنات نيست و هر كسى مى داند كه آب آن قنات

 .اشكال ندارد ن نقطه از موات نمى رسد احيائشبآ ((باشد

تحجير همان طور كه قبال اشاره شد تنها حق اولويت را افاده  - 20مساءله 

ملكيت آور نيست ، به همين جهت نزديكتر به احتياط اين است  مى كند و

تحجير شده را فروخت هرچند كه جواز آن  كه بگوئيم جائز نيست زمين

است و اين حق اولويت به  كردن بر سر آن جائزبعيد نيست ، بله صلح 

و حق  ارث برده مى شود و بهاى در بيع قرار مى گيرد چون حق است ،

 . قابل نقل و انتقال هست

تحجير وقتى مانع از احياء ديگران مى شود كه تحجير كننده  - 21مساءله 

در احياء و تعمير زمينى كه تحجير كرده را داشته باشد، هرچند  قدرت بر

طوالنى كه باعث تعطيل موات شود، بنابراين  مدتى طوالنى اما نه آنقدر

دليل فقر يا نبودن وسائل تحجير كرد  اگر كسى كه قادر بر احياء نيست به

ميتوانند  و لذا ديگران  هيچ اثرى ندارد و حق اولويت نمى آورد، تحجيرش 

تحجير  توانائيشبه احياء آن زمين بپردازند، و همچنين اگر بيش از مقدار 

 كرده باشد تحجيرش نسبت به آن مقدار بيشتر بى اثر است و تنها نسبت به

مقدارى كه قدرت احياء آن را دارد حق اولويت برايش مى آورد و در 

مانع احياء ديگران شود، بنابراين كسى كه نميتواند  زائد بر آن نمى تواند

نموده آن گاه حق اولويت را تحجير  زمين مواتى را احياء كند نميتواند آن

مقابل عوض واگذار نمايد،  خود را به ديگرى صلح كند و يا مجانا و يا در

ديگرى  زيرا چنين تحجيرى براى او حق اولويت نياورد تا آن حق را به



 .منتقل كند

در تحجير اين شرط معتبر نيست كه شخصى به دست خودش  - 22مساءله 

ند به ديگرى وكالت بدهد و يا كارگر تحجير كند، بلكه ميتوا  زمينى را 

تحجير كند كه در اين دو صورت حق اولويتى كه  اجير كند و به وسيله او

موكل و مستاءجر است نه وكيل و  به وسيله تحجير ثابت مى شود از آن

زمينى را تحجير  كارگر اجير، و اما اگر كسى به نيابت از طرف ديگرى

 . ابت مى شود يا نه ؟بعيد استكندآيا حق اولويت براى منوب عنه ث

اگر بعد از تحجير و قبل از احياء آثار تحجير خود به خود  - 23مساءله 

برود و محو شود حق صاحب تحجير باطل مى شود، و زمين به  از بين

مى گردد، و اما اگر اين آثار را كسى محو  حالت موات كه قبال بود بر

البته تا مدتى نزديك به تاريخ  دكند بعيد نيست حق تحجير كننده باقى بمان

باطل مى شود چه  محو، و اما بعد از گذشتن مدتى طوالنى ظاهرا حق او

در  خود به خود محود شده باشد و چه شخص ديگر محو كرده باشد، بلكه

طول مدت مربوط به محو شدن  صورتى كه خود بخود محو شده باشد و

تحجير به وسيله سيلهاى معطل ماندن زمين يعنى نشانه هاى  باشد نه به

گرفته باشد بعيد نيست حق تحجير كننده باقى  تدريجى و يا باد مثال صورت

 .مانده باشد

معطل بگذارد و به احياء آن  تحجير كننده نميتواند زمين را - 24مساءله 

زمين و  مشغول نشود بلكه واجب و الزم است بعد از تحجير به تعمير

مال كند و فاصله طوالنى شود و شخصى احياء آن دست بزند كه اگر اه

بخواهد آن جا را احيا كند احتياط آن است كه مسئله را نزد حاكم  ديگر



اليد باشد و حاكم تحجير كننده را به يكى از دو  ببرند اگر حاكمى مبسوط

صرفنظر كردن از آن تا ديگران احيائش  كار ملزم كند يا احياء زمين و يا

تعطيل كار احياء عذر موجهى نظير  ننده دركنند، مگر آن كه تحجير ك

كار و يايافتن  انتقال فرارسيدن وقتى مناسب و يا اصالح آالت و ادوات

عمله و امثال آن باشد، كه در اين صورت او را مهلت ميدهند به مقدارى 

عذرش برطرف شود، نداشتن سرمايه از عذرهاى موجه نيست و  كه

ى روزگارى فقر او از بين برود و معطل گذاشت تا روز نميشود زمين را

 متوقع باشد چون اسباب  سرمايه دار شدنش  سرمايه دار شود، مگر آن كه

فرض قبلى مشغول احياء نشود  آن فراهم است ، بنابراين اگر در همين

زمين بپردازند،  حقش باطل شده براى ديگران جائز است باحياء و عمارت

كند  ه به اين شئون اجتماعى رسيدگىو اما اگر حاكمى مبسوط اليد نباشد ك

 طوالنى شود به  ظاهرا باز حق او ساقط مى شود اگر مدت اهمالش 

آن را تعطيل كار بداند و در نتيجه براى غير جائز است  طورى كه عرف

غير را از احياء بگيرد، لكن نزديكتر  آن را احياء كند و او نميتواند جلو

ل سه سال نشده حق او را مراعات اهما به احتياط آن است كه اگر مدت

 .كند

ظاهرا در تملك از راه احياء مانند تملك از راه حيازت و  - 25مساءله 

و هيزم و بوته جمع كردن و امثال اين گونه حيازتها  مانند شكار كردن

كسى در بيابانى چاهى بكند كه تا وقتى  قصد تملك معتبر است ، پس اگر

نميشود، بلكه جز حق  ه كند مالك آن چاهكه آن جا هست از آب آن استفاد

همينكه  اولويت آن هم تا چندى كه در آن بيابان هست برايش ثابت مى شود



از آن جا كوچ كند آن اولويت هم باطل شده آن چاه براى همه مردم از 

 .مباحات مى شود

زمين مرده : احيائى كه ملك آور است عبارت است از اينكه  - 26مساءله 

از حالت خرابى به آبادانى درآورد، و معلوم است كه   كند واى را زنده

و مزرعه اى بشود حال يا به اينكه  آبادانى زمين به اين است كه باغى

كه براى احشامش  خودش در آن جا خانه وزندگى داشته باشد و يا آن

 طويله و زاغه اى و آغلى درست كرده باشد، و يا مثال جائى براى

انبار كردن هيزم و امثال اينها ساخته باشد، بنابراين خشكاندن ميوه و يا 

احياء بايد كارى كرده باشد و به جائى رسانده باشد كه به  در صدق عنوان

يكى از عناوين زير قرار گرفته باشد، يا  حسب تشخيص عرف مصداق

محل زندگى يك خانوار  عرف آن جا را مزرعه بداند و يا روستا و

الزم  ناوين تحقق اولين مرتبه آن كافى است وبشمارد، و در صدق اين ع

نيست تمامى جزئيات يك مزرعه را تكميل كرده باشد تا احياء صدق كند، 

اين حد از كمال نرسانده باشد هرچند كه كار زيادى كرده باشد  بله اگر به

تحجير است و در سابق گفتيم كه تحجير ملك نمى  باز احياء نيست بلكه

 .  اولويت استآورد و تنها مفيد حق
 
 
 
 

   بحث تكميلى

چيزى كه در احياء معتبر است در همه موارد يكى نيست ، بلكه به 



است مختلف مى شود، مثال آن چه در احياء  اختالف هدفى كه در نظر

است كه در احياء  زمين براى زراعت و بستان معتبر است غير آن چيزى

قنات يا چاه معتبر زمين براى مسكن معتبر است و چيزى كه در احياء 

آن چيزى است كه در احياء نهر معتبر است و همچنين ، لكن  است غير

آن عبارت است از پاكسازى زمين  يك چيز در همه اينها معتبر است ، و

قبيل خشكاندن آب باتالق  از موانعى كه سد راه هدف احياء كننده است از

باتالقى و  ين، پاك كردن زمين از سنگ و نى و درختان هرزه اگر زم

جنگلى است ، اين شرطى است كه در همه اقسام احياء معتبر است ، اما 

مخصوص به هر احياء است در ضمن چند مسئله بيان مى  شروطى كه

 .شود

در احياء موات به منظور ساختن مسكن معتبر است ، بعد از  - 1مساءله 

ه اى موانع موجود دور زمين را به طور معمول هر منطق برطرف كردن

 معمول بستن چوب و نى است همان را ببندد و اگر حصار كند، اگر

معمول حصار كردن با آهن يا چيز ديگر است با همان حصار كند، و 

بتواند كسى در آن منزل كند سقفى هم بر بعضى  عالوه بر اين مقدارى كه

اينكه دروازه آن حصار را هم كار  از قسمتهاى خانه بزند و اما زائد بر

هم كافى نيست   باشد معتبر نيست ، و صرف چهارديوارى بدن و سقفزده

 ، بله در ايجاد چهار ديوارى بدن و سقف كه گفتيم در احياء براى خانه

كافى نيست در احياء براى آغل و نگهدارى احشام كافى است ، همچنان 

خشك كردن ميوه و يا انباشتن هيزم و بوته نيز سقف  كه احياء موات براى

موات احداث كند به قصد اينكه   ندارد، و اگر چهارديوارى در زمينالزم



قبل از سقف زدن پشيمان شود و تصميم  بعدا در داخل آن خانه بسازد و

محل دامدارى خود كند مالك آن مى شود،  بگيرد آن چهار ديوارى را

اول قصدش اين بود مالك مى شد، و همچنين در صورت  همچنانكه اگر از

مثل اين كه به قصد دامدارى زمين مواتى را  لك مى شودعكس نيز ما

 .مسكونى كند و سقف بزند حصار كرد بعدا تصميم گرفت آن را خانه

در احياء موات براى مزرعه معتبر است بعد از برطرف  - 2مساءله 

اينكه اگر در زمين تپه و چاله اى است كه مانع از  كردن موانع موجود

آب آن را بدهد، يعنى از   و ترتيبكشت و زرع است تسطيح گردد

اگر اين  رودخانه شق نهر كند و يا قناتى حفر نمايد و يا چاهى بكند كه

كارها را بكند احياء او تمام است و مالك آن زمين مى شود، و اما در 

شرط معتبر نيست كه عالوه بر آن چه گذشت شخم را  مالك شدن آن اين

اعت هم كرده باشد، و اما اگر زمين زر هم زده باشد تا چه رسد به اينكه

نهر ندارد زيرا  موات طورى است كه كشت و زرع در آن احتياج به شق

در آن منقطه كشت ديم معمول است كه با آب باران اداره مى شود، در 

آن كافى است بقيه امورى كه ذكر كرديم را انجام داده باشد، و اگر  احياء

و زرع و هيچ مانعى از سنگ و خود آماده كشت  زمينى باشد خود به

الزم باشد و فقط نياز به آب  چوب و غيره در آن نباشد تا برطرف كردنش

چهار  است ، احياء آن به همين است كه ترتيب آب آن را بدهد و در

طرف زمين خاك پشته بسازد، و اگر به رساندن آب هم احتياج ندارد چون 

هاى خاكى در كشت و زرع است نظير بسيارى از زمينها و تپه  ديم زار

هميشه آماده كشت ديم است ظاهرا احياء آن به  به هيچ چيز نياز ندارد و



مرزى بكشد و زمين را  حدى كه ملك آور شود به اين است كه دور زمين

كافى  شخم كند و تخم بيفشاند بلكه بعيد نيست كه تنها شخم در تملك آن

كال است ، اما اشكالى محل اش باشد و اما بستن مرز بدون شخم و تخم

 . نيست در اينكه مرز بستن تحجير و مفيد اولويت است

تمام آن چه در احياء زراعت معتبر بود در احياء باغ هم  - 3مساءله 

قبيل  اضافه اينكه نهالكارى هم كرده باشد نهال هائى از معتبر باشد به

 دور زمين خرما و درختانى كه قابليت رشد را دارا باشد، و اما ديواركشى

حتى درشهرهائى كه عادت دارند دور باغ را ديوار مى كنند  بنابر اقوى

است كه آبيارى معتبر نباشد بلكه صرف  معتبر نيست ، بلكه ظاهر اين

داشته باشند دراحياء و در  نهالكارى و نشاندن درختانى كه قابليت رشد

 . مالك شدن آن زمين كافى است

ن موات باين محقق مى شود كه آن را آن احياء چاه در زمي - 4مساءله 

قبل  بآب برسد كه با همين عمل مالك آن چاه مى شود، و قدر گود كند كه

 به آب نيست بلكه تحجير است ، و اما احياء قنات به اين  از رسيدنش 

كند كه همه حلقه هاى قنات را حفر كند و كانال زيرزمينى  صدق پيدا مى

جا كه آب قنات از قنات بيرون آيد و روى متصل سازد تا بدان را به هم

نهر بكندن آن است از روى زمين تا لب آب  زمين جريان يابد، و احياء

قبيل شط و رودخانه و امثال آن به طورى كه فاصله ميانه نهر و  مباح از

 كمى بماند نظير مرز و سدى كوچك كه با اين رودخانه مساحت بسيار

يحاء كننده مالك آن مى شود و اما اينكه عمل احياء نهر صدق مى كند، و ا

جريان هم پيدا كند معتبر نيست ، هرچند در مالك شدن آب  فعال آب در آن



در نهر جارى نشده مالك آب نمى  جارى در آن معتبر است و مادام كه آب

 .شود

   گفتار در مشتركات

مشتركات عبارتند از راهها و جاده ها و مساجد و مدارس و 

 . رباط گويند و آبها و معادن ى بين راه كه آن راكاروانسراها

نافذ و غير نافذ، و بعبارتى ديگر راه بن : راه دو نوع است  - 1مساءله 

دررو، اما راه دررو كه آن را شارع عام گويند محبوس بر  بست و راه

آن مساوى و برابرند و احدى نميتواند  تمام انسانها است ، و مردم همه در

يا با ساختن دكه  احياء نموده آن را بخود اختصاص دهد وشارع عام را 

امثال آن ها در زمين آن  يا ديوار و يا حفر چاه و يا نشاندن درخت و

 تصرف نمايد، بله بعيد نيست كاشتن درخت و احداث نهر به منظور

مصلحت رهگذران درراههاى بسيار وسيع جائز باشد، مانند خيابانهائى كه 

ول شده در شهرها مى سازند همچنان كه ظاهرا حفر معم در اين زمانها

غيره و خشكاندن محل عبور مردم جائز  بالوعه براى كشيدن آب باران و

خيابان به شمار  است ، زيرا اين نيز از مصالح رهگذرها و از فروعات

 مى رود لكن بايد در غير اوقات حاجت درب چاه را ببندند تا رهگذرها در

 ظاهر اين است كه كندن درب چاه را ببندند تا آن سقوط نكنند، بلكه

نكنند، بلكه ظاهر اين است كه كندن سرداب در  رهگذرها در آن سقوط

سقفى مقاوم داشته باشد به طورى  زير خيابان به شرطى كه بنائى محكم و

باشند جائز است ،  كه از شكستن طاق آن و فروريختن ديوارهاى آن ايمن

باز كند و  ابان به اينكه پنجره اى به سوى آنو اما تصرفات در فضاى خي



 يا بالكنى به طرف آن بيرون آورد و يا بر روى راه شاه نشينى درست كند

كه مردم از داالن زير آن آمد و شد كنند و يا دربى به طرف آن باز كند 

نمايد، و اين گونه تصرفات اشكالى در جوازش نيست  و يا ناودانى نصب

حال رهگذر نداشته باشد و كسى نميتواند از  هدر صورتى كه ضررى ب

كسى كه خانه اش مقابل خانه او  چنين تصرفات او جلوگيرى كند حتى آن

راهها يعنى  است ، همچنانكه در كتاب صلح گذشت ، و اما نوع دوم از

راههاى بن بست كه سه طرف آن خانه و ديوار است ملك عموم مردم 

 كه در آن كوچه درب دارند نه آن ملك صاحبخانه هائى است نيست بلكه

بست واقع شده لكن دروازه اش در كوچه  كسى كه ديوار خانه اش در بن

مشتركاتى است كه صاحبان آن  ديگر است ، بنابراين بن بست ها هم جزء

هريك سهم  ميتوانند آن را مسدود كنند و زمين آن را بين خود تقسيم نموده

نكار براى احدى جز آنان جائز نيست خود را روى خانه خود بيندازد و اي

آنان هم نميتوانند در آن و در فضاى آن تصرف كنند مگر به اذن  ، خود

 .و در مساءله بعدى مى آيد كسى كه اذنش معتبر است

بعيد نيست كسى كه خانه اش در ابتداء بن بست واقع شده با  - 2مساءله 

ريك در بن بست در آخر آن ساكنند فقط تا درب خانه خود ش كسانى كه

بست تا اين مقدار محل آمد و شد او است مگر آن  باشد چون از فضاى بن

باشد كه عادة ساكنين ابتداء بن  كه در اواخر بن بست مرافقى و چيزهائى

احتمال هم دارد كه او تا آخر سامان و ديوار  بست نيز به آن محتاج باشند،

 ديوار اولين خانه بن فرضا طول اگر)) حياطش از اين بن بست سهم ببرد

احتمال اول اين بود كه  بست ده متر است و دروازه آن پنج مترى است ،



و احتمال  او از فضا و زمين بن بست تا پنج مترى شريك با سايرين باشد

و صاحبخانه اى در آخر  ((دوم اين است كه در آخر ده متر شريك باشد

 تا سامان همسايگان با واقع است مالك از آن به بعد است ، يعنى بن بست

به بعد ملك او به تنهائى است ، بدين ترتيب اگر  آنان شريك است و از آن

خانه واقع باشد هرچه به طرف آخر  فرضا در دو طرف بن بست ده باب

بست كه ديگر شريكى  بن بست برويم شركاء كمتر مى شوند تا آخر بن

بست  در آخرين بنباقى نميماند و منحصرا ملك آخرين خانه است و اگر 

 شود آن نيز مختص به آخرين خانه است ، پس  تكه زمينى زيادى فرض 

هرگونه تصرفى كه بخواهد ميتواند در آن قسمت اختصاصى  صاحب آن

زيادى تصرفاتش نافذ است و براى غير او جايز  بكند بلكه در آن قطعه

ند يا شاه بياورد يا نورگيرى بدانجا باز ك نيست در بن بست بالكنى بيرون

سردابى درست كند يا ناودانى نصب  نشينى بسازد يا چاهكى حفر كند يا

سكنه بن بست حق  كند و غير ذلك مگر با اجازه شركاء، بلكه هر يك از

 آمد و شد به خانه خود دارد و حق دارد از هر جاى ديوارش درى به بن

 و يا جلوتر بست باز كند، پس همه آنها ميتوانند دربى داخلتر از درب قبلى

 .چه اينكه درب قبلى را ببندد و يا آن را باز بگذارد از آن باز كند

كسى كه قبال در بن بست دروازه نداشته و تنها ديوارش در  - 3مساءله 

شده حق ندارد بدون اذن صاحبان بن بست دروازه بدانجا باز  كنار آن واقع

 صاحبان بن بست يا پنجره اى كار بگذارد و كند، بله جائز است سوراخى

ديوار خودش تصرف كرده  نميتوانند او را از اين كار منع كنند زيرا او در

بست دربى  نه در ملك آنان ، حال آيا ميتواند در ديوار خود به طرف بن



نه  كار بگذارد نه براى رفت و آمد بلكه براى گرفتن نور يا جريان هوا يا

ت مى تواند سند مالكيت ؟ اقرب آن است كه جائز است ، و صاحب بن بس

و صاحب آن نورگير ادعاى )) تا بعدها باعث شبهه نشود خود را محكم كند

 .((حق نكند

هريك از صاحبان بن بست حق نشستن و رفت و آمد در بن  - 4مساءله 

خودشان و هم متعلقين آنان از قبيل عائله و ميهمانان و  بست را دارند، هم

مى آيند، و همچنين حيواناتى اگر داشته  كسانى كه به زيارت يا عيادتشان

خود را در آن انداخته بعدا  باشند و نيز ميتوانند بار هيزم و علف حيوانات

احتياج به  به داخل خانه خود ببرند و در نهادن بار و بردن و آوردن آن

 اجاره شركاء ندارند، بلكه هر چه كه در بين شركاء افرادى قاصر چون

ت واليت ديگرانند وجود داشته باشند، و در اينگونه صغير و ديوانه كه تح

 چون ممكن است)) الزم نيست رعايت مساوات با شركاء شود تصرفات

شغل يكى مستلزم آوردن و بردن بار بيشترى باشد و ديگران بار آن 

 .((باشند چنانى نداشته

كوچه و خيابانها و جاده هاى عمومى هرچند كه ايجادش براى  - 5مساءله 

مردم است و منفعتش در اصل تردد و آمد و شد در آن است  ر عمومعبو

ديگرى از آن بكند مثال در آن جا بنشيند و يا  لكن اگر كسى بخواهد استفاده

اين قبيل انجام دهد جائز است ،  بخوابد و نماز بگذارد و يا كار ديگرى از

رها مزاحم رهگذ به شرطى كه بنابراحتياط كسى از كار او ضرر نبيند و

 .نباشد و مثال راه را بر آنان تنگ نكند

در نشستن بدون ضرر براى ديگران فرقى نيست بين اينكه به  - 6مساءله 



استراحت و تنزه باشد و يا آن كه در آن جا كاسبى و داد و ستد  منظور

در نقطه گشاد راه و يا اگر ميدانى دارد در آن  كند، البته به شرطى كه

اگر در چنين نقاطى بنشيند و   گذارها را تنگ نكند كهميدان بنشيند، تا راه

نشسته باشد كسى  ضرر به كسى نداشته باشد بهر منظورى كه در آن جا

 .نميتواند به زور او را بلند كند

اگر در نقطه اى از راه نشسته باشد و سپس برخيزد و به نقطه  - 7مساءله 

 آن در آن جا نشسته ديگر منتقل شود اگر به منظور استراحت و امثال اى

منتقل شدنش حقش باطل مى شود، در نتيجه ديگران ميتوانند در آن  بود با

به خاطر حرفه و معامله اى به طور موقت در  جا بنشينند، و همچنين اگر

جا را ترك گفته باشد و ديگر  آن جا نشسته بوده و بعد از انجام كارش آن

ببيند ديگرى در آن جا   ونخواهد برگردد، پس اگر در اين فرض برگردد

قبل از انجام مقصودش و  نشسته نميتواند او را از آن جا بلند كند، و اگر

مكان برايش  استيفاء غرضش باين قصد كه دوباره برگردد آيا حقى بر آن

ثابت مى شوديانه محل اشكال است ، بله آن چه مسلم است ديگران 

ل اگر به قصد برگشتن روى فرش و زيرانداز او بنشينند حا نميتوانند

خود را هم با خود برده ظاهرا ديگران بتوانند در  برخاسته لكن زيرانداز

 . جاى او بنشينند اما احتياط خوب است

 ثابت شدن حق بر مكان به خاطر نشستن براى داد و ستد و - 8مساءله 

امثال آن مشكل است ، بلكه ظاهر اين است كه چنين نشستى حق آور 

زور هم مادام كه در آن جا نشسته جائز نيست  لند كردن او بهنيست ، اما ب

اشغال كردن اطراف او جائز است  و همچنين نشستن بر زيرانداز او، اما



مثال جنس فروشى  هرچند كه او به اطراف خود نيز محتاج باشد و بخواهد

محل ايستادن شترها است مثال، و همچنين  خود را در آن جا بگذارد و يا

كه مانع شود از  ر جائز است طورى نزد او و كنار او بنشيندبراى غي

 اينكه او كاال و متاع خود را ببيند و يا معامله گرها باو دسترسى پيدا كنند

و او نميتواند مزاحم آنان شود لكن احتياط خوب و مراعات مؤ من مطلوب 

 . است

ن خود محل نشيم براى كسى كه در كنار راه نشسته جائز است - 9مساءله 

 را با پارچه يا حصير و امثال آن سايبان بزند البته سايبانيكه مزاحم

 .رهگذر نباشد و جائز نيست در آن جا دكه و امثال آن بنا كند

اگر شخصى يكروز در نقطه اى از كوچه يا خيابان عمومى  - 10مساءله 

ستد بنشيند و فرداى آن روز شخصى ديگر زودتر در همان  جهت داد و

را بگيرد شخص او حق ندارد او را به زور  ساط بيندازد و جاى اونقطه ب

 .از آن جا بلندكند و مزاحم او شود

 به وسيله چند چيز نقطه اى جنبه شارع عمومى پيدا مى كند، - 11مساءله 

امثال آن در  به خاطر كثرت آمد و شد مردم و عبور كاروآنهاو: اول 

ائى كه در بيابانها در اثر آمد و باريكه اى از زمين موات ، نظير جاده ه

افراد و مركبهاى زياد در آن باريكه حاصل مى شود و مالك قبليش  شد

اينكه شخصى ملك خود را سبيل كند تا راه : دوم .كند نميتواند برگشت

هم از آن جا عبور و رفت و آمد  عمومى و دائمى مردم باشد و چند نفرى

 راه عمومى مى شود و مالكبكنند، يا همين عمل و آن شرط آن ملك 

اين كه جماعتى زمين مواتى را به : سوم .قبليش نميتواند برگشت كند



يا شهرسازى احياء كنند و بين خانه ها كوچه و  عنوان احداث روستا و

آن كوچه ها درب باز كنند، و  خيابان دررو درست كنند و از خانه ها به

عابر از يك  اشد بلكهمنظور از دررو اين است كه كوچه ها بن بست نب

طرف داخل و از طرف ديگرش خارج شود و به جاده عمومى و يا به 

 .برسد زمين موات

براى شارع عمومى در صورتى كه بين امالك واقع شده  - 12مساءله 

نيست ، بنابراين اگر بين ملكها قطعه زمينى باشد موات به  باشد حريمى

مين را مردم راه عبور خود و همان قطعه ز پهناى سه يا چهار ذرع مثال

مالكين دو طرف آن واجب  كنند به طورى كه به تدريج جاده اى شود بر

و  نيست آن را توسعه دهند هرچند كه براى عابرين تنگ بوده باشد،

همچنين است اگر كسى در وسط ملك خود و يا در كنارش بين ملك خود و 

هناى مثال سه يا عبورى را براى مردم سبيل كند به پ ملك همسايه راه

طرف و يا يكى طرفش زمين  چهار ذرع ، و اما اگر اين راه عبور دو

مقدار  موات باشد حريم دارد، و آن حريم بنابراحتياط عبارت است از

زمينى كه با پهناى راه عبور جمعا كمتر از هفت ذرع نشود پس اگر به 

واست زمينهاى موات راه عبورى پيدا و درست و كسى خ تدريج در بين

جائز است كه هفت ذرع براى  آن موات را احياء كند تا حدى احيائش

اگر كسى  راهرو باقى بماند و از اين حد تجاوز نكند، و همين طور است

در وسط ملك مابح زمينى به پهناى مثال چهار ذرع داشته باشد و آن را 

عبور مردم سبيل كند جائز نيست دو طرف آنرا طورى احياء كنند  جهت

 يك طرف راه  نماند، و اگر در همين فرض   براى راه هفت متر باقىكه



بايد از طرف موات  سبيل شده ملك و طرف ديگرش موات است حريم

را  گرفته شود بلكه اگر راه بين دو زمين موات واقع بوده يك طرف آن

شخص تالب راه احياء كرده و حريمى باقى نگذاشته بايد از موات طرف 

را بگيرند پس شخص دوم كه ميخواهد آن طرف را احياء راه  ديگر حريم

نمايد و بفرضى هم كه در حريم بنائى  كند جائز نيست حريم راه احياء

بردن پايه بنايش مى كند و  كرده باشد حاكم او را الزام به خراب و دور

 .احياء كننده اول را الزام به عقب نشينى نميكند

 جنگل شد و يا متروك گرديد چون اگر راه عبورى نيزار و - 13مساءله 

عبور نمى كند حكم راهرو هم از آن زايل مى گردد بلكه  كسى از آن جا

مى رود چون ديگر عرف به آن  در حقيقت موضوعش و عنوانش از بين

ساير مواتها  راه نميگويد، در نتيجه براى هر كس جائز است آن را مانند

 اطر اين باشد كه ديگر در آناحياء كند حال چه اينكه نبودن رهگذر به خ

اطراف كسى باقى نمانده تا از آن جا عبور كند ويا به خاطر اين باشد كه 

جلو عبور مردم را از آن جا گرفته باشد و يا خود مردم  قاهر زورمندى

كرده آن جا را رها كرده باشند، بله در  راه نزديك تر يا بهترى انتخاب

سبيل شده باشد جواز  احيه كسىهمين فرض اگر آن راه در سابق از ن

 . احياء كردنش خالى از اشكال نيست

اگر پهناى راه مورد استفاده اى به تدريج زيادتر از هفت  - 14مساءله 

صورتى كه آن را شخصى سبيل كرده باشد هيچ كس  ذرع شود، در

احياء و تملك كند و اين حكمى  نميتواند مقدار زائد بر هفت ذرع آن را

سبيل نكرده باشد در جواز احياء  و اما اگر كسى آن رااست قطعى ، 



عدم جواز   دو وجه است كه وجيه تر آن دو مقدار زائد آن و عدم جوازش 

 است مگر در فرضى كه مقدار زائد مورد اعراض قرار گرفته باشد

 .((كسى با آن كارى نداشته باشد يعنى))

سجد است ، كه يكى ديگر از مشتركات و اماكن عمومى م - 15مساءله 

مسلمين است كه عامه آنان در آن شريكند، و در  خود يكى از مرافق

استفاده اى كه مناسب با مسجد  استفاده از آن هم با هم برابرند مگر در

آن و  نيست و شرع از آن نهى كرده باشد، مانند توقف و مكث جنب در

بادت يا مثل آن پس اگر كسى قبال نقطه اى از مسجد را براى نماز يا ع

دعا و يا تدريس و يا موعظه و يا فتوى دادن و غير اينها  قرائت قرآن يا

را به زور از آن جا بلند كند، حال چه اينكه  گرفته باشد كسى حق ندارد او

مخالف مثال اولى آنجا را  غرض دومى موافق با غرض اولى باشد و يا

قرآن   آن جابراى تدريس انتخاب كرده و نشسته ، دومى هم ميخواهد در

بخواند يا او هم تدريس كند، پس احدى نميتواند مزاحم كسى شود كه 

اى از مسجد را گرفته بهر غرضى كه گرفته باشد و مزاحم  جلوتر نقطه

داشته باشد، بله بعيد نيست كه نماز خواندن چه به  هم به هر غرضى كه

، پس باشد بر تدريس و عبادتهاى ديگر جماعت و چه فرادى تقدم داشته

به خاطر اينكه قرآن و يا دعا  اگر فرد سابق نقطه اى از مسجد را گرفته

نقطه نماز  بخواند و يا تدريس كند و شخص ديگرى بخواهد در همان

محل را  بخواند چه به جماعت و چه فرادى بر فرد سابق واجب است

د تخليه كند و در اختيار او قرار دهد، البته جا دارد اين حكم وجوب را مقي

جائى كه فرد دومى نخواسته باشد به انگيزه لجبازى با فرد سابق  كنيم به



بلكه براستى تصميم نماز دارد و غير آن نقطه جاى ديگرى  نمازبخواند

ديگرى دارد كه از نظر دين راجح است ،  براى نماز ندارد و يا غرض

  متصل شود و از اين قبيل اغراض  مثل اينكه بخواهد به صف جماعت

اصل مسئله در جائى كه فرد سابق بغرض عبادتى  حه لكن با همه اينهاراج

نشسته باشد و منظورش صرف  چون دعا و تالوت قرآن در آن جا

اشكال نيست ، پس ترك احتياط از شخص  استراحت و تنزه نباشد خالى از

اول به اينكه از آن جا برخيزد  دوم به اينكه مزاحم او نشود و از شخص

مساوى  ، و ظاهرا نماز فرادى و بجماعت از اين جهتسزاوار نيست 

و الزم باشد شخصى )) هستند و چنين نيست كه دومى اولى از اولى باشد

نمازمى خواند جاى خود را به كسى بدهد كه ميخواهد به صف  كه فرادى

نميتواند اولى را بزور از جايش بلند كند،  پس دومى ((جماعت ملحق شود

ديگر براى نماز فرادى دارد  بهتر است اگر جائىهرچند كه براى اولى 

 .خير نكند جاى خود را به دومى واگذار نمايد و از برادر مؤ منش منع

اگر كسى كه قبال در جائى از مسجد نشسته از جاى خود  - 16مساءله 

باطل  برود و از آن محل صرفنظر كند حقش نسبت به آن نقطه برخيزد و

 (( محل پيدا كرده يم كه حقى نسبت به آنالبته اگر فرض كن)) مى شود

ديگرى  هرچند جانمازش در آن جا مانده باشد بنابراين اگر برگردد و ببيند

در آن جا نشسته نميتواند به زور او را بلند كند، بله براى فرد دومى هم 

نيست در رحل و جانماز او تصرف كند، واما اگر تصميم دارد  جائز

ازش را جا گذاشته باشد حقش همچنان باقى جانم برگردد در صورتى كه

براى او ثابت شده است لكن چه اين را  البته اگر بگوئيم حقى)) است ،



تصرف در رحل او براى  بگوئيم و چه بگوئيم اصال حقى پيدا نمى كند

رحل خود را هم با خود برده باشد على  و اما اگر (( كسى جائز نيست

اصل ثابت شدن حق در  شود لكنالظاهر حقش به فرض ثبوت ساقط مى 

تاءمل است ، هرچند كه از ظاهر فقهاء بر  امثال اين مسئله كليتش محل

گرفته اند، و احتياط در  مى آيد ثبوت حق را مخصوصا در مسجد مسلم

سابق به  اشغال نكردن جاى ديگران است مخصوصا در جائى كه فرد

  باشد تجديدخاطر ضرورتى از مسجد بيرون رفته باشد مثال خواسته

 طهارت كند و يا نجاستى از خود ازاله نمايد و يا قضاء حاجتى كند و

 .امثال اين ضرورتها

نه )) رحل كه مقدمه نشستن باشد ظاهر اين است كه گذاشتن - 17مساءله 

مثل خود نشستن است ، در اينكه اولويت مى آورد لكن اين  (( هر گذاشتنى

 جانماز و سجاده و فرش باشد رحل او چيزى نظير در صورتى است كه

بيشتر آن را اشغال مى كند، نه آن  كه جاى يك نمازخوان را مى گيرد و يا

 .مثل يك تربت يا تسبيح يا مسواك و امثال آن بوده باشد جائى كه رحل او

رحل و آمدنش  معتبر است اينكه بين رحل گذاشتن صاحب - 18مساءله 

 فاصله نيفتد كه اگر بيفتد آنمدتى طوالنى باعث تعطيل آن مكان شود 

 رحل نهادن حقى را اثبات نمى كند، در نتيجه براى ديگران جائز مى شود

 قبل از آمدن او جاى او را اشغال كنند و رحل او را بردارند و به نماز

رحل او محل را اشغال كرده  مشغول شوند، البته اين در صورتى است كه

رحل او را به حال   نباشد وگرنهباشد و نماز خواندن با وجود آن ممكن

 خود مى گذارند و ظاهرا اگر آن را بردارند ضامن مى شوند تا به



صاحبش برسانند، و همچنين است در صورتى كه فرد سابق بقصد 

ولى رحلش باقى بماند كه هر كس رحل او را  اعراض از آن جا برود

 . جمع كند و كنار بگذارد ضامن آن است

مشرفه انبياء و امامان عليهم السالم در همه آن چه مشاهد  - 19مساءله 

مسجد مى باشد زيرا مسلمين در استفاده از آن مكانهاى مقدس  گفتيم مانند

چه آنها كه اهل آن مسجدند و  ((العاكف فيه والباد سواء)) نيز برابر هستند

جلوتر محلى از اين مشاهد را  چه آنها كه از جاى ديگر مى آيند، هركس

او را به  راى نماز و زيارت يا دعا و قرائت هيچ كس حق نداردبگيرد ب

برخاستن از آن جا مجبور كند، و آيا در اينگونه مشاهد زيارت نسبت به 

البته اگر بگوئيم حق )) زيارت مانند نماز در مسجد اولويت دارد غير

از كسى است كه بخواهد در مسجد كار ديگرى  نمازگذار در مسجد اولى

خالى از وجه نيست لكن  يا نه ؟داشتن اولويت ((نجام دهدغير نماز ا

 وجهش خيلى هم وجه نيست ، همچنانكه اولويت داشتن كسى كه از راه

دور به زيارت آمده نسبت به مجاورين وجه وجيهى ندارد هرچند براى 

است كه مراعات زوار را بكنند و حكم برخاستن از  مجاورين سزاوار آن

گذاشتن رحل همان حكمى است كه در   و باقىجائى كه گرفته و رفتن

 . مسجد گذشت

يكى ديگر از مشتركات مدارس است نسبت به طالب علم يا  - 20مساءله 

مثل اين  مخصوص از آنان ، اگر آن طائفه منظور نظر واقف بوده طائفه

كه واقف مدرسه اى را كه ساخته و يا خريده وقف كرده باشد بر 

يا خصوص طالب علوم شرعى يا عرب يا عجم   طالب خصوص 



طلبه اى قبل از طالب ديگر در  خصوص طالب علم فقه مثال، پس اگر

منزل كند اولويت نسبت به ديگران پيدا مى كند و اين  حجره اى از مدرسه

اعراض بيرون نرفته همچنان باقى  حق مادام كه طلبه از آن حجره بعنوان

كه واقف براى  مگر آناست ، هرچند مدت سكنايش طوالنى شده باشد، 

 سكونت طلبه مدتى را معين كرده و مثال در وقفنامه نوشته باشد كه طلبه

بيش از سه سال حق ندارد در اين مدرسه بماند كه در چنين فرضى الزم 

شدن سه سال بدون درنگ حجره را تخليه كند هر چند  است بعد از تمام

واقف شرط كرده باشد خالى كن ، و يا  كسى نباشد به او بگويد حجره را

مفروض در ابتداء آن صفت را  كه طلبه فالن صفت را داشته باشد و طلبه

ضايل شد، مثال شرط كرده باشد مادام طلبه مشغول درس  داشت بعدا از او

منزل كند و طلبه اى به خاطر بيمارى و يا  يا تدريس است در اين مدرسه

 داشته باشد و نه بر خواندن  پيرى و يا علتى ديگر نه قدرت بر درس

باشد كه بايد  تدريس ، و يا واقف شرطى ديگر غير اينها را مقرر كرده

او  طلبه مجرد اينكه فاقد آن شرط شد مدرسه را ترك گويد چه كسى به

 .بگويد يا نگويد

حق طلبه ساكن به صرف بيرون آمدن از مدرسه به خاطر  - 21مساءله 

امثال اينها قطعا  يدنى يا لباس ومعمولى چون خريدن طعام يا نوش حاجتى

باطل نمى شود هرچند رحل خود را هم با خود برده باشد و الزم نيست 

حفظ حق خود كسى را جاى خود بنشاند تا برگردد بلكه با بيرون  براى

نيز باطل نمى شود، البته سفرى متعارف و معمولى  شدن براى مسافرت

لجه به شرطى كه قصد تحصيل معاش يا معا نظير رفتن به زيارت يا



رحل و اثاث خود را در حجره گذاشته و سفرش  برگشتن داشته باشد و نيز

را ساكن آن حجره نداند و نيز  طوالنى نشده باشد به طورى كه عرف او

مدتى براى   از مدت متعارف نشود و واقف هم باعث تعطيل موقوفه بيش 

اين   كه طلبه ساكنسفر طلبه معين نكرده باشد، و گرنه اگر گرفته باشد

مدرسه حق نداردبيش از يكماه يا دو ماه سفر كند در صورت درازتر شدن 

 .باطل مى شود سفر حق او

كسى كه با داشتن شرائط در وقف نامه در حجره اى از  - 22مساءله 

حق دارد از شركت فردى ديگر جلوگيرى كند، البته اين  مدرسه اقامت كند

نفره باشد حال يا به اينكه گنجايش دو نفر يك در صورتى است كه آن حجره

آمده باشد، اگر حجره براى  را ندارد و يا آن كه در وقفنامه قيد يك نفر

مگر بعد از  بيش از يك نفر بوده باشد حق جلوگيرى از ديگران را ندارد

 آن كه ظرفيت آن تكميل شده باشد كه در اين صورت مى تواند از افراد

 .بيشتر مانع شود

منزل كردن  رباط يعنى بناهائى كه ساخته مى شود براى - 23ه مساءل

فقراء حكم مدارس را دارد، و در غالب اين بناها افراد غريب منظور 

منزل  بنابراين اگر فقيرى قبل از ديگران در يكى از اطاقهاى رباطى بودند

كند او حق اولويت نسبت بدانجاپيدا مى كند و فقير ديگر حقى ندارد او را 

حجره بيرون كند، و گفتار در اينكه تا چه مدتى ميتواند در   زوراز آنبه

باطل مى شود و آيا مى تواند از شركت  آن جا بماند و با چه چيز حقش

است كه در مدارس  ديگران در آن حجره منع كند يا نه همان گفتارى

 . گذشت



يكى ديگر از مشتركات آبها است و منظور از آبها آب  - 24مساءله 

بزرگ چون دجله و فرات و نيل و يا نهرهاى كوچك  رطها و نهرهاىش

نداشته بلكه بخودى خود از  است كه احدى در جارى كردن آن دخالت

و همچنين  چشمه سارها و يابرف آبها و يا سيلها منشاء گرفته است ،

 از شكاف كوه و يا در زمين موات جوشيده و نيز  چشمه هائى كه خودش 

يابان باريده و از اطراف در نقطه اى گود جمع شده كه در ب آبهائى كه

اينگونه آبها برابر و مساويند، هر كس چيزى از  مردم دراستفاده از همه

امثال آن حيازت كند مالكش مى  آن را با طرف يا موتور و يا حوض و

باشد و  شود و همه احكام ملك بر آن مترتب مى گردد، چه اينكه مسلمان

آب چشمه و چاه و قناتى فردى آن را در ملك خود و يا چه كافر، و اما 

بقصد تملك آب آن حفر كرده باشد كه چنين آبى ملك همان  در زمين موات

ساير ملكها، و براى احدى جائز نيست  شخص است كه حفر كرده مانند

بعضى از تصرفاتى  بدون اجازه مالكش از آن بردارد و تصرف كند مگر

است و   گذشت و گفتيم بدون اجازه نيز جائزكه بيانش در كتاب طهارت

نقل به ديگرى منتقل  مالكش مى تواند آن را به يكى از اسباب شرعيه

 سازد چه سبب قهرى مانند ارث و چه اختيارى چون بيع و صلح و هبه و

 .غير اينها

اگر از آبى مباح چون آب كارون شق نهر كند مالك آن آب  - 25مساءله 

كه نهر او ظرفيت آن را داشته باشد و احكام ملك بر بهرمقدارى  مى شود،

كه اگر با ظرف برميداشت مالك آن مى شد  آن آب جارى است همان طور

ملك يك نفر باشد آن يكنفر  و ملكيت آب تابع ملكيت نهر است ، اگر نهر



نيز ملك همه  مالك همه آب نهرش مى شود و اگر مالك جماعتى باشند آب

ه مقدار سهمى كه از نهر دارد، پس اگر نصف نهر آنها مى شود هركسى ب

يك نفر و ثلث آن از شخص ديگر و سدس باقى هم متعلق به ديگرى  از

آب را نيز به همين نسبت مالك مى شوند، و مالكيت آب  باشد اين سه نفر

كس در پائين نهر زمين بيشترى  تابع مقدار مالكيت زمين نيست تا هر

پس اگر نهر مشترك  آب آن نهر را مالك شود،داشته باشد سهم بيشترى از 

را  بين سه نفر به طورى تساوى باشد هر يك از آنان يك سوم آب نهر

مالك مى شودهرچند كه يكى از آنها زمينهائى كه با آن آب مشروب مى 

ديگرى يك جريب و سومى نصف جريب مالك باشد،  شود هزار جريب و

بشان كمتر است آب زائد بر احتياج آ بنابراين دو نفر اخير كه زمينشان از

اگر يكى از آن  خود را به هر نحوى كه بخواهند مصرف مى كنند حتى

كه با  سه نفر اصال زمين نداشته باشد و به جاى زمين آسيابى داشته باشد

آب نهر بگردش درآيد در استحقاق از آب آن نهر با دو شريكش مساوى و 

 . است برابر

دن نهرى كه به زمينهاى مباح منتهى مى شود راه مالك ش - 26مساءله 

كندن و حفر آن در زمين مباح به قصد احياء آن به  منحصر است در

شرطى كه نيمه راه آن را رها  عنوان نهر و نيز به قصد تملك آن و به

كه در كتاب  نكند، بلكه همچنان حفر را ادامه دهد تا به زمين مباح برساند

گر حفر كننده يكنفر باشد همه آب نهر را احياء و موات گذشت ، حال ا

شود و اگر جماعتى باشند بين آنها به نسبت كارى كه در حفر  مالك مى

شوند،اگر مساوى باشد مساوى و اگر به تفاوت باشد  نهر كرده اند مالك مى



 . بتفاوت

از آن جا كه گفتيم آبى كه نهر مشترك آنرا به زمين مى  - 27مساءله 

، قهرا حكم ساير اموال مشترك را دارد يعنى هيچ يك است  رساند مشترك

در آن آب شركت كند و از آن آب جهت  از شركاء بدون اذن بقيه نميتواند

حال اگر بين مالكين سختگيرى نباشد به طورى كه  آبيارى استفاده كند،

اباحه كرده باشند كه هر كس بتواند و در  همه آنان آب را به همه شركاء

كه جاى بحثى نيست ، و  اجش را با آب نهر برطرف سازدهر زمانى احتي

كنند در  اما اگر در بينشان سختگيرى باشد يا اين است كه تراضى مى

اينكه هريك چند ساعت يا چند روز يا مثال چند هفته آب را بخود 

وگرنه چاره اى نيست جز اينكه قسمتى از چوب يا  اختصاص دهد كه هيچ

نهر بگذارند كه هر كس به مقدار  ى در دهانهسنگ يا آهن داراى شكافهائ

نظر تنگى و  مالكيتش از نهر آب ببرد يعنى شكاف سمت هر مالك از

 گشادى برابر با مالكيت او باشد و هر يك از مالكين آبى كه از شكاف

مخصوص خود جارى مى شود را به سوى زمين خود جارى سازد، 

هامى مساوى باشد اگر تقسيم جوئى از آن سه نفر با س بنابراين اگر ملكيت

شكاف مساوى باشد هر يك از شركاء يكى  نامبرده داراى سه سوراخ يا سه

دهد و اگر داراى شش  از آبهاى جارى از آنها را به خود اختصاص مى

 سوراخ مساوى است هريك آب جارى از دو سوراخ را براى خود مى

 به عدد كمترين سهم برد، و اگر سهام آنها متفاوت باشد تعداد سوراخها را

اين معنا كه اگر مثال يك شريك مالك نصف آب است و يك  مى كنند به

ديگر مالك يك ششم آب است سوراخها را  شريك مالك ثلث آن و شريك



است از يك سوراخ آب  شش عدد قرار مى دهند آن كه مالك يك ششم آب

 صفمى برد و آنكه مالك ثلث نهر است از دو سوراخ و آن كه مالك ن

نهر است از سه سوراخ و بعد از آن كه سهم هر يك جدا شد هر كس با 

 .خواست مى كند آب خود هر معامله كه

ظاهر اين است كه قسمت به حسب اجزاء قسمت اجبار است  - 28مساءله 

شركاء تقاضاى آن را داشته باشد حاكم ممتنع را  در نتيجه اگر يكى از

قود الزمه است يعنى بعد از انجام قبول مى كند، و قسمت از ع مجبور به

اما مهايات يعنى نوبت گذارى موقوف بر  كسى نميتواند آن را فسخ كند و

قراردادنش قابل فسخ است اگر  تراضى شركاء است و الزم نيست يعنى

نوبتهاى آب  كسى بخواهد ميتواند از قرار خود برگردد هرچند كه همه

  ابتدادر اين فرض ضامن آنخود را گرفته و ديگران نگرفته باشند كه

مثل آن را به شريكش  مقدارى است كه گرفته ، بايد در صورت امكان

 .بدهد و اگر ممكن نباشد قيمت آن را بپردازد

قبيل چشمه يا  اگر زمينهاى متعددى از يك آب مباح از - 29مساءله 

رودخانه يا نهر و امثال آن مشروب شود، باينكه افراد متعددى زمينهاى 

 را احياء كنند تا هركس زمين خود را از آن آب مباح مشروب كند ددىمتع

حال يا نهر فرعى بكشد و يا با دوالب و ناعوره يا موتور پمپ كه در اين 

متداول است آب را به زمين خود برساند همه آنان از آن آب حق  اعصار

باالى رودخانه شهر نهر نموده آب را بر  مى برند و كسى حق ندارد از

حال اگر آب نامبرده كافى براى  وى آنان خشك كند و يا ناقص سازد،ر

نباشد كه هيچ و  همه آن ملكهاى احياء شده بوده باشد و مزاحمتى در بين



 اما اگر وافى به شرب همه آنها نباشد و در بين صاحبان ملك نزاع و

 بخواهد قبل از ديگران آب بگيرد آن  مشاجره اى پيش بيايد و هركس 

قبل از ديگران زمين خود را احياء كرده ، البته اگر  قدم است كهكسى م

تقدم و تاءخر در احياء است نه  مقدم و مؤ خر معلوم باشد، پس معيار

نبود آن كس كه  نزديكى و دورى ، و چنانچه تقدم و تاءخر در احياء معلوم

 زمينش باالتر از همه اينها است و به سرچشمه نزديك است جلوتر از

ن زمين خود را مشروب مى كند، و بعد از او فرد ديگر و فرد ديگرا

نبايد هيچ يك از اين مالكين آب را بدون جهت در  ديگر و همچنين ولكن

نخل نشانيده بنابراحتياط نبايد آب  زمين خود نگه بدارند آن كه در زمينش

برآمدگى پشت پاى آدمى  پاى نخل از كعب و بعبارتى ديگر قبة القدم يعنى

خالى از قوت  تر بيايد، هرچند كه جواز باال آوردنش تا ابتداى ساق پاباال

نيست و اگر درخت ديگر نشانده آب پاى درخت را بيش از يك قدم باال 

 .و اگر زراعت كاشته به اندازه پشت انگشتان پا آب را باال نياورد نياورد

ر نهرهاى ملكى كه از رودخانه هاى بزرگ منشعب شده اگ - 30مساءله 

درگيرى پيدا شود و مثال شط و رودخانه مادر نتواند در آن  بين صاحبانش

را پر كند حال آن حال مسئله قبل است ،  واحد همه آن نهرهاى انشعابى

گيرند درگيرى پيدا  كه بين صاحبان زمينهائى كه همه از يك نهر آب مى

شق و قبل از ديگران آب بگيرد كه زودتر از آنها  شود پس آن نهرى بايد

كداميك زودتر حفر شده ميزان االعلى  حفر شده باشد، و اگر معلوم نشود

بقدر گنجايش خود  فاال على است يعنى آن نهرى كه باالتر از همه است

 . آب را مى برد و بعد از آن نهر بعدش و همچنين



اگر نهرى ملكى كه مشترك است بين چند نفر احتياج پيدا كند  - 31مساءله 

امثال اينها اگر  ى و يا گودكنى و يا اصالح و يا ديواربندى وروب به اليه

 همه اقدام بر آن كنند مخارجش بين آنان بر نسبت مالكيتشان نسبت به نهر

تقسيم مى شود، چه اينكه به اختيار خود اقدام كرده باشند و چه به اجبار 

ينكه مثل ا قاهر جائر و چه به الزامى از ناحيه حاكم شرعى از ناحيه حاكم

 نهر ملك عده اى صغير يا ديوانه باشد كه در تحت واليت حاكم قرارداشته

باشند و ولى تعمير و اصالح آن را واجب تشخيص دهد، و اما اگر بعضى 

ديگران نكنند ممتنع اجبار نمى شود و آنها هم كه اقدام كرده  اقدام بكنند و

ند مگر آن كه خود مجبور به پرداخت هزينه كن اند نميتوانند آن ديگران را

كنند و بگويند كه اگر شما اقدام  آنان از اقدام كنندگان خواسته باشند اقدام

نهر مشترك باشد بين  كنيد ما سهم خود از هزينه را مى پردازيم ، بله اگر

نباشد  افرادى كامل و فردى قاصر و تعمير نهر بدون شركت قاصر ممكن

عهده هزينه آن برنيايد و يا به به اين معنا كه غير قاصر به تنهائى از 

ديگر ممكن نباشد، در اينصورت بر ولى قاصر واجب است در  علتى

عليه خود را در اين ديد كه در تعمير نهرش  صورتى كه صالح مولى

 .بپردازد تا نهر تعمير شود شركت دهد به مقدار سهم او را به شركاء

عادن يا روى زمين يكى ديگر از مشتركات معادن است ، و م - 32مساءله 

در استخراج و رسيدن به آن احتياج به كوه كنى و خاك  ظاهر است يعنى

قير و گوگرد و موميا و سرمه سنگ و  بردارى ندارد، نظير معدن نمك و

احتياج به حفارى و كار  نفت البته آن هائى كه ظاهر و روى زمين است و

و قلع  قره و مسزياد و بكار بردن فن تخصصى دارد نظير معدن طال و ن



و همچنين نفتى كه استخراجش احتياج به حفر چاه دارد كه در اين اعصار 

نه )) اما معادنى كه ظاهرند به وسيله حيازت.طور است  هم غالبا اين

بنابراين هركس هر مقدار از اين معادن  ملك انسان مى شود، ((احياء

ز آن مقدارى بيش ا بردارد چه كم و چه زياد مالكش مى شود هر چند كه

 باشد كه عادة امثال او محتاج به آن مى شوند و هر مقداررا كه رها كند و

 باقى مى ماند و چنان نيست كه چون او  برندارد بهمان حال اشتراك قبلش 

برداشته ملك او شود، و نزديك تر به احتياط آن است كه  اولين بار از آن

 در تنگنا واقع شدن كه باعث ضرر و آن قدر از آن معدن حيازت نكند

ملك انسان مى شود  و اما معادنى كه در باطن زمينند وقتى.ديگران شود

 كه انسان آن را احياء كند، يعنى خاك و سنگهائى كه در روى معدن واقع

است بردارد و اگر الزم باشد حفارى كند و تونلهاى زيرزمينى بزند آن 

ال چاههائى است كه در رگه معدن برسد كه حال چنين معادنى ح قدر تا به

قدر مى كنند تا به آب برسند، و در سابق  زمين موات حفر مى شود و آن

چاه است و اگر به آب  گذشت كه كسى كه چاهى حفر مى كند مالك آن

معدن كار  رسيد به تبع ملك چاه مالك آن نيز مى شود و اگر شخصى در

ن بردارد و بعد كار كرد اما نه به آن حدى كه به معدن برسد و بتواند از آ

رها كرد آن مقدار كارى كه كرده حكم تحجير را دارد يعنى باعث  را

 .مى شود لكن معدن را ملك او نمى كند الوليت او نسبت به آن معدن

تعطيل  اگر شروع به احياء معدنى كرد و سپس كارش را - 33مساءله 

د و يا از آن كرد، حاكم او را مجبور مى كند به اينكه يا كار را تمام كن

يد كند و اگر عذرى آورد حاكم او را به مقدارى كه عذرش  معدن رفع



از آن مهلت دوباره همان الزام به يكى از  برطرف شود مهلت ميدهد و بعد

 . موات گذشت آن دو را تكرار مى كند كه همين مسئله در احياء

كند و اگر زمينى را به عنوان مزرعه يا مسكن مثال احياء  - 34مساءله 

در آن كشف كند به تبع مالكيتش نسبت به زمين مالك معدن  ناگهان معدنى

كه مى خواست احياء كند از وجود معدن  نيز مى شود، چه اينكه از اولى

 . خبر داشته باشد يا نه

اگر صاحب معدنى به كسى بگويد در اين معدن كاركن  - 35مساءله 

 اگر جنبه اختيار داشته كردى مال تو مثال، معامله اش هرچه استخراج

 . باطل است و اگر جنبه جعاله داشته باشد صحيح است باشد
 

  كتاب لقطه

لقطه به معناى اعمش عبارت است از هر مالكى كه گم شده و فعال مالكش 

 . ندارد چه حيوان و چه غير حيوان  تسلطى بر آن 

   گفتار در لقطه حيوانى

 .منداصطالحا آن را ضاله يعنى گمشده مى نا

اگر حيوانى در آبادى پيدا شود گرفتن آن و دست نهادن بر آن  - 1مساءله 

نيست هر حيوانى كه بوده باشد، بنابراين اگر كسى آن را بگيرد  جائز

واجب است بر او كه آن را از تلف شدن حفظ كند و  ضامن مى شود يعنى

تواند تحمل كند و اگر كرد و صاحبش پيدا شد نمي هزينه آب و علف آن را

نمايد، بله اگر حيوان گوسفند باشد  آن هزينه را از صاحب حيوان مطالبه

نشد مى فروشد و پول  آن را تا سه روز نگه مى دارد اگر صاحبش پيدا

صدقه او  آن را صدقه مى دهد و ظاهرا اگر بعدا صاحبش پيدا شد و به



 نيستراضى نگرديد ضامن است بايد قيمت گوسفند را به او بدهد، و بعيد 

جائز باشد حفظ به نيت صاحبش و نيز حفظ آن براى رساندنش به حاكم ، 

 خطر باشد يا بيمار باشد يا خطر ديگرى آن  حيوان در معرض  و اما اگر

آن را بدون ضمانت بگيرد و واجب است خرج آن  را تهديد كند جائز است

ازاو ميتواند مخارجى كه كرده  را بدهد و بعد از آن كه صاحبش پيدا شد

كرده باشد نه به  مطالبه نمايد، البته اگر به نيت گرفتن از مالك خرج آن

قبيل سوار شدن و  نيت تبرع ، و اگر حيوان منافعى داشته باشد از

امثال آن جائز است آن منافع را از حيوان  باربردن يا از قبيل شير و

مقابل خرجى كه براى آن كرده حساب كند و اگر  استفاده نموده در

بگيرد و اگر منافع حيوان بيشتر  مخارش بيشتر بوده آن زيادى را از مالك

 .بوده آن بيشترى را بمالك بدهد

بعد از آن كه حيوانى را در آبادى يافت و در تحت يد خود  - 2مساءله 

است بدنبال جستجوى صاحبش برود، هم در آن صورت  قرار داد واجب

ى كه جائز است ، آن گاه اگر در صورت كه گرفتن حيوان جائز نيست و هم

صدقه ميدهد و يا آن را  از يافتن صاحب آن نوميد شد يا خود حيوان را

 .مال مجهول المالك ديگر فروخته بهايش را صدقه مى دهد مانند هر

قبيل مرغ خانگى و  حيوانى كه داخل خانه انسان مى شود از - 3مساءله 

داخل در  ه خارج وكبوتر كه صاحبش معلوم نيست ظاهرا عنوان لقط

عنوان مجهول المالك است ، كه بايد از صاحبش جستجو كرد و در 

شدن آن را به نيت صاحبش صدقه داد و فحصى كه در اين  صورت نوميد

متعارف در امثال اينگونه اموال است ، و  باب معتبر است فحص به مقدار



 معموره چه خانه و چه آن به اين است كه از همسايگان نزديك خود بپرسد

پرنده رام او  ديگر و جائز است تملك پرنده اى چون كبوتر براى كسى كه

بال و پرش  و اما كبوترى كه)) باشد و او نداند آيا صاحبى دارد يا نه ،

و واجب نيست  ((آزاد و مثال در فضا پرواز مى كند تحت ملك درنمى آيد

بال و   و در برخيزد و در مورد پرنده اى كه گرفته جستجوى صاحبش  به

نظير طوقى بر گردنش يا ريسمانى )) پر آن آثارى از ملكيت در بدن آن

 .ببيند احتياط اين است كه معامله مجهول المالك با آن بكند (( بپايش

تا به اينجا مسائل حيوانى را گفتيم كه در آبادى پيدا شود، واما  - 4مساءله 

يابانها و صحراهاى سبز و كه در غير آبادى مثال در بين جاده ها ب حيوانى

و جنگلها و امثال اينها پيدا شود، اگر حيوانى  صحراهاى خشك و كوهها

خود را از درندگان كوچك چون  باشد كه به حسب عادت مى تواند خودش

امثال اينها حفظ كند حال يا به علت  روباه و شغال و گرگ و كفتار و

و آهو و يا به اسب  بزرگى جثه اش چون شتر و ياشدت دويدنش چون

 خاطر نيرومنديش و شجاعتش چون گاوميش و گاو، در اين صورت

محل آب  گرفتن و تحت يد خود قراردادنش جائز نيست ، به شرطى كه آن

و علف داشته باشد كه حيوان از اين جهت در خطر تلف واقع نگردد و يا 

اما صحيح و سالم باشد و بتواند آب و علف براى خود تهيه كند، و  حيوان

گوسفند و بچه شير و گوساله و كره اسب و االغ كوچك  اگر حيوان چون

درندگان كوچك حفظ نمايد گرفتنش جائز است ،  باشد و نتواند خود را از

در همان محلى كه بآن حيوان  و وقتى گرفت بنا بر احتياط بايستى

در آن يافت  به شرطى كه انسانى)) برخورده و حوالى آن تعريف كند



حال اگر صاحبش را شناخت حيوان او را به او مى دهد و اگر  ((بشود

نكرد جائز است آن را تملك كند و بفروشد يا بخورد و بذمه خود  پيدا

پيدا شد غرامتش را بدهد، همچنانكه ميتواند آن را  بگيرد كه اگر صاحبش

 . اگر تلف شود ضامن نيست نگهدارد و حفظ كند كه در اين صورت

شترى را بگيرد در موردى كه گرفتنش جائز نيست اگر  - 5مساءله 

شود و بر او واجب است خرج حيوان را بدهد و اگر داد  ضامن آن مى

مطالبه كند هرچند به نيت گرفتن از او  نمى تواند آن را از صاحب شتر

 . آبادى گذشت خرج كرده باشد همان طور كه در حيوان واقع در

ا كرد و او را آزاد بگذارد هرجا اگر حيوانى را صاحبش ره - 6مساءله 

و حيوان در راهها و بيابانها و صحراها ويالن شود، اگر  مى خواهد برود

براى هر يك از مردم جائز است آن راگرفته   از آن باشد قصدش اعراض 

صاحبش از آن اعراض كرده  تملك كند، و اين حكم هر چيزى است كه

ندارد تا آذوقه   يا قدرت مالىباشد، و اما اگر از آن اعراض نكرده بلكه

حيوان را بدهد و از اين جهت آن را رها كرده و يا اين است كه از 

 كرده ، همچنانكه بسيار اتفاق مى  بسيار كشيده و خسته اش  حيوان كار

خسته مى شود زين و پاالنش را برمى دارند و  افتد انسانها وقتى حيوانشان

اگر صاحب حيوان آن را در جائى  رهايش مى كنند برود، بنابراين فرض

بگيرد  رها كرده كه آب و علف دارد براى احدى جائز نيست آن را

غاصب و ضامن است ، و اما اگر بعد از گرفتن رهايش كند از ضمان او 

رود و در اينكه آيا حفظ آن و خرج كردن در آب و علف آن  بيرون نمى

وان بگيرد همان كرده از مالك حي واجب است و نميتواند آن چه خرج



 آن را  صاحبش  مسائلى است كه در ماءخوذ در آبادى گذشت و اما اگر

در جائى بى آب و علف و ناامن رها كرده باشد جائز است آن را بگيرد و 

 .كس آن رابگيرد مالكش مى شود هر

اگر به حيوانى برخورد كند و از قرائن يقين كند كه صاحبش  - 7مساءله 

فهمد آيا به عنوان اعراض و صرفنظر از آن رهايش كرده و ن آن را رها

بايد حكم احتمال دوم را بر آن بار كند و بگويد كه  كرده يا به علتى ديگر

كه در مكانى ناامن و بدون آب و  جائز نيست گرفتن و تملك آن مگر آن

 . علف قرار گرفته باشد كه حكمش گذشت

د و نفهمد آيا صاحبش به اگر در غير آبادى حيوانى برخورد كن - 8مساءله 

دو عنوان مسئله قبلى آن را رها كرده و يا آن كه آن را گم كرده  يكى از

گريخته حكم احتمال دوم را بر آن بار كند و  و يا حيوان از دست او

مثل شتر حيوانى بزرگ است و  تفصيلى كه قبال گفتيم را رعايت كند، اگر

مگر آن كه   بگيرد و تملك كندميتواند از خود دفاع كند جائز نيست آن را

 ناسالم باشد و آب و گياهى در اطرافش نباشد و اگر مانند گوسفند كوچك

 .باشد جائز است آن را در هر جا كه باشد بگيرد

   گفتار در لقطه غيرحيوانى

هرجا كه بدون قيد استعمال بشود منظور از آن همين نوع  (( لقطه)) كلمه

ناى اخص است ، و در اين نوع لقطه معتبر كه لقطه به مع گم شده ها است

بنابراين لقطه غيرحيوانى قسمى از مجهول  آن است كه مالكش معلوم نباشد

 .المالك است و احكامى خاص بخود دارد

در لقطه گم شدن از مالك معتبر است ، پس اگر چيزى از  - 1مساءله 



 آن را غاصب به دست انسان برسد لقطه نيست زيرا مالك آن دست دزد يا

احكام لقطه الزم است گم شدن از مالك ولو به  گم نكرده بلكه در ترتيب

حال احراز بشود، پس اگر كفش كسى مثال در مسجد با كفش ديگرى  شاهد

مشكل است احكام لقطه را در مورد آن جارى كرد و همچنين  عوض شود

مثل آن با جامه ديگر عوض شود، زيرا احتمال  جامه اى كه در حمام و

عمدا عوضى برده باشد  اين در بين هست كه صاحب كفش موجود آن را

مسائل لقطه نخواهد  كه اگر پاى اين احتمال در بين بيايد ديگر مسئله از

 . بود بلكه از مسائل مجهول المالك است

در صدق لقطه و ثابت شدن احكام آن گرفتن و يافتن معتبر  - 2مساءله 

كه فالن )) :را ببيند و به او خبر دهدبنابراين اگر ديگرى چيزى  است ،

و آن گاه آن چيز را بردارد حكم التقاط و يافتن  (( افتاده چيز در فالن جا

برداشته نه آن كسى كه ديده و خبر داده هرچند  به گردن آن كسى است كه

است بلكه اگر بيننده به ديگرى  كه اين يافتن به سبب خبر دادن او بوده

خودش آن را بردارد او  بده و ماءمور به قصد تملكآن را به من : بگويد

: عمل كند، نه آن كسى كه به او گفته  ملتقط است و بايد به وظائف التقاط

حال اگر در همين فرض ماءمور به اين قصد  آن را بردار بده به من

برداشته به دست او بدهد آيا آمر  بردارد كه آنرا به دست آمرا بدهد و

شكال است تا چه رسد به اينكه ماءمور به دستور او و ا ملتقط است يا نه

باشد و به او نداده باشد كه به صرف اين نميتوان  به نيابتش آن را برداشته

 .آمر را ملتقط خواند

خيال كند از خود او  اگر چيزى را ببيند روى زمين افتاده و - 3مساءله 



 ه ديگران استاست و به اين پندار آن را بردارد بعد معلوم شود گم شد

حكم لقطه را دارد، و همچنين است اگر مال گم شده اى را ببيند سر 

بردارد و مثال كنار راه بگذارد ؛ بله اگر آن را با پا و  راهش افتاده آن را

كه آن را بشناسد ظاهرا دست زدن به اين  يا با پشت دستش زير و رو كند

 زيرا نه مصداق يد نيست مقدار اين شخص ملتقط نمى شود بلكه ضامن هم

 .است و نه اخذ به آن صدق مى كند

مجهول المالكى كه عنوان گم شده را ندارد گرفتن و  مال - 4مساءله 

جائز نيست ، و اگر كسى آن را بگيرد   و تحت يد قراردادنش برداشتنش 

باشد كه در اين  غاصب و ضامن است مگر آن كه در معرض تلف

  جائز است آن را بگيرد كه در اين از تلف صورت بقصد حفظ كردنش 

صورت در دست او امانت شرعى است و در صورتى كه تعدى و در 

باشد ضامن نيست ، و بنابر هر دو تقدير يعنى چه  حفظش كوتاهى نكرده

و چه در فرضى كه جائز نباشد اگر آن را  در فرضى كه گرفتن جائز باشد

صاحب آن فحص كند تا بايد از  بگيرد اين وظيفه به گردنش مى آيد كه

است خود آن را  شايد پيدا كند و اگر از يافتن صاحبش ماءيوس شد واجب

و يا قيمتش را صدقه دهد، و اگر جنسى است در معرض فساد و ممكن 

را نگه بدارد واجب است آن را بفروشد و يا قيمت نموده خودش  نيست آن

كان اين كار احتياط آن است كه در صورت ام مصرف كند و نزديك تر به

پول آن را نگه دارد تا صاحبش پيدا شود و  را با اذن حاكم انجام دهد و

 .پول را صدقه بدهد اگر از پيدا شدن صاحبش ماءيوس شد آن

حال احراز شود كه  هر مال غير حيوانى كه ولو به شاهد - 5مساءله 



 همان چيزى كه كلمه لقطه بر آن اطالق مى)) صاحبش آن را گم كرده

گرفتنش و برداشتنش جائز است لكن با كراهت ،  ((  گذشت و بيانش شود 

پيدا  ((زادها اهللا شرفا و تعظيما)) مال گمشده در حرم يعنى مكه اگر اين

كراهت بيشترى دارد بلكه سزاوار آن است كه احتياط  شود و برداشتن آن

 .كردن در برنداشتن آن ترك نشود

حال  يك درهم باشد تملكش در همانلقطه اگر بهايش كمتر از  - 6مساءله 

برداشتن جائز است ، بدون اين كه آن را تعريف و از مالك آن فحص 

آن قصد ميخواهد و بنابراقوى بدون قصدو به طور  كند، و مالك شدن

بعد از جستن مالكش پيدا شد در  قهرى مالك آن نمى شود، پس اگر

م اقوى واجب است نگوئي صورتى كه عين آن باقى باشد بنابراحتياط اگر

دست او  آن را به او بدهد هرچند كه قصد تملكش را كرده باشد، و اگر در

تلف شده باشد ضامن نيست و واجب نيست عوض آن را بدهد چه اينكه 

تملك باشد و يا قبل از آن مگر آن كه تلف شدنش به خاطر  تلف بعد از

يشتر مى رسد اگر قيمت آن به يك درهم و ب كوتاهى در حفظ باشد، و اما

و از  ((بعدا خواهد آمد كه معناى تعريف)) واجب است آن را تعريف كند

در حرم  صاحب آن پرس و جو نمايد، اگر او را پيدا نكرد در صورتى كه

آنرا يافته مخير بين دو امر است يكى اينكه آن را مانند لقطه در غير حرم 

مالكش حفظ كند و قبول ضمانت صدقه دهد، و ديگر آن كه آن را براى  با

و نميتواند قصد تملك آن كند و اگر لقطه غير حرم  ضمانى بر او نيست

اينكه آن را تملك كند دوم اينكه آن را با  باشد مخير بين سه كار است يكى

امانت نزد خود براى  قبول ضمانت صدقه دهد و سوم اينكه به عنوان



 . صاحبش حفظ كند كه در صورت سوم ضمانى بر او نيست

درهم عبارت است از پول نقره سكه دار و رائج در معامالت  - 7مساءله 

عيارش در زمانهاى مختلف و مكانهاى مختلف اختالف  ، و درهم هرچند

نقره اى است كه وزنش دوازده  پيدا مى كند لكن مراد از درهم دراينجا آن

يك چهلم  نخود و نيم و يك دهم نخود باشد، و بعبارتى ديگر نصف و

  باشد كه در نتيجه برابر مى شود با بيست و چهار نخود متوسطصرفى

 بنابراين درهم نزديك است به نيم ريال عجمى و يك چهارم روپيه انگليسى
. 

مدار در قيمت درهم و قيمت آن چه پيدا شده زمان و محلى  - 8مساءله 

شده ، بنابراين اگر چيزى در بالد عجم مثال پيدا شود  است كه در آن پيدا

محلى كه پيدا شده كمتر ازنصف  و قيمت آن چيز در آن زمان و در آن

پول رائج در آن جا روپيه باشد و  ريال باشد و يا در جائى پيدا شود كه

آن حال جائز است و  قيمت پيدا شده كمتر از ربع روپيه باشد تملكش در

 . تعريف آن واجب نيست

نباشد احتياط آن است كه در لقطه اى كه قيمتش كمتر از درهم  - 9مساءله 

سهل انگارى  را واجب فورى بدانيم ، بله مسامحه و اهمال و تعريف آن

در آن جائز نيست ، بنابراين اگر اين وظيفه را تاءخير بيندازد معصيت 

است مگر آن كه عذر داشته باشد و در هر حال وظيفه تعريف ساقط  كرده

 .نمى شود

 اينكه تعريف بر كسى واجب است كه بعضى فتوى داده اند به - 10مساءله 

بعد از تعريف و پيدا نشدن صاحبش آن را تملك كند لكن اقوى آن  بخواهد

مطلق است ، چه اينكه نيت تملك داشته باشد و چه  است كه وجوب تعريف



نگه داشتن آن براى صاحبش و چه  اينكه قصدش صدق دادن باشد و يا

 .اينكه اصال چيزى را نيت نكرده باشد

مدت تعريف واجب يكسال تمام است ، و در آن شرط نيست  - 11اءله مس

جار بزند بنابراين اگر درسه ماه از سال جار بزندبه  كه پشت سرهم

سه ماه است جاز مى زند آن گاه به كلى  مقدارى كه عرف بگويد فالنى

سال ديگر نيز سه ماه پشت سر هم جار بزند و همچنين در  ترك كند و در

ر سال سه ماه مثال جار بزند كافى است در تحقق شرط سال ه چهار

در مالك شدن يا صدقه دادن آن بعد از تعريف  تعريف كه گفتيم شرط است

عمل آن چه بر او واجب شده بود  و ياءس از يافتن صاحب آن و با اين

عذر بوده گناه  ساقط مى شود هرچند كه اگر تاءخيرش باين مقدار بدون

 . كرده است

در تعريف و جار زدن الزم نيست به مباشرت ملتقط باشد،  - 12مساءله 

ميتواند ديگرى را نائب خود كند حال يا به طور مجانى و يا به  بلكه او

اطمينان داشته باشد به اينكه نائب تعريف را انجام  اجرت به شرطى كه

كسى است كه لقطه را يافته مگر آن  ميدهد، و ظاهرا اجرت نائب بر همان

داشته باشد بر اينكه همچنان  اول قصد تملك آن را نداشته بلكه بناكه از 

آيا اجرت  نزد خود نگهدارد و براى مالكش حفظ كند كه در اين فرض

مال تردد است و احتياط آن  تعريف به عهده او است يا به عهده صاحب

 .است كه با او مصالحه كند

ه به وسيله تعريف اگر از همان اول ماءيوس باشد از اينك - 13مساءله 

مال را پيدا كند و يا در وسط سال تعريف ماءيوس شود وظيفه  صاحب



شود، و مخير است بين دو كارى كه در لقطه حرم  تعريف از او ساقط مى

در لقطه غير حرم نيز يكى از آن  گذشت و نزديكتر به احتياط آن است كه

 .دو كار را انجام دهد

يف نتواند تعريف را ادامه دهد بايد صبر اگر در بين سال تعر - 14مساءله 

 عذرش برطرف گردد، و بعد از برطرف شدن عذر واجب نيست كند تا

سال تعريف را دوباره از اول شروع كند بلكه همان قدر از زمانى كه 

 .تكميل مى كند تا يك سال كامل شود تعريف كرده را

ف را ادامه دهد اگر بعد از يكسال تعريف يقين كند اگر تعري - 15مساءله 

سال تعريف كند  صاحبش را پيدا مى كند آيا واجب است بيش از يك قطعا

اول احتياطى تر است ،  تا صاحبش را بيابد يا نه ؟دو وجه است كه وجه

مال را پيدا  مخصوصا اگر يقين كند باينكه در زمان اندكى تعريف صاحب

 .مى كند

مال را گم كند و  آن (( كسى كه مال را جسته)) اگر ملتقط - 16مساءله 

  ديگرى آن را پيدا كند بر اين شخص تعريف كردن واجب نيست شخص 

بلكه واجب است آن را به ملتقط اولى برساند مگر آن كه او را نشناسد، 

مال و يا  صورت واجب است يك سال تعريف كند تا شايد مالك كه در اين

مال  يدا كند واجب استملتقط اولى را پيدا كند به هر يك از آن دو دست پ

قبل از يكسال  را به او بدهد، چه اينكه در گم شدن آن از دست ملتقط

 . سال تعريف تعريف او بوده باشد يا بعد از يك

مالى كه پيدا شده اگر چيزى باشد نظير خربزه و گوشت و  - 17مساءله 

سبزيجات كه يك سال دوام نمى آورد جائز است آن را قيمت كند و  ميوه و



گرفته خودش آن را مصرف كند، و يا آن را فروخته   را به ذمه قيمتش 

نزديكتر به احتياط آن است كه فروختنش  پولش را براى مالكش حفظ كند و

دارد هر چند كه اقوى معتبر  به اذن حاكم باشد، اگر به حاكم دسترسى

آخرين  نبودن اين اذن است و نزديكتر به احتياط آن است كه آن را تا

صتى كه ممكن است نفروشد همين كه نشانه هاى فساد در آن پيدا شد فر

حال وجوب  بفروشد، بلكه وجوب اين خالى از قوت نيست و بهر آن را

اموال نيز بايد يك سال تمام  تعريف ساقط نمى شود، و بلكه در اينگونه

گرفته را به وى  تعريف كند اگر صاحبش پيدا شد پولى كه از فروش آن

  اگر خودش خورده قيمت آن را به وى مى پردازد و اما اگرمى دهد، و

 . پيدا نشد چيزى بر او نيست

تعريف و جار زدن يكساله به اين محقق مى شود، كه در اين  - 18مساءله 

 يا غير متوالى مشغول به آن باشد به طورى كه عرف او را مدت متولى و

كه بگويد كه او در سهل انگار و مسامحه كار در فحص از مالك نشمارد بل

جستجوى مالك مالى است كه پيدا كرده و اين صدق عرفى  اين مدت در

تقدير شود بلكه امرى است عرفى ، لكن به  چيزى نيست كه بتوان معينى

در مقام اندازه گيرى اين  مشهور فقهاء، نسبت داده اند اين را كه آنان

ه هر روز يك مال را جست صدقت عرفى فرموده اند اگر در هفته اى كه

سال كه  بار و در بقيه ماه كه سه هفته ديگر است هر هفته يكبار و در بقيه

يازده مال است هر ماهى يك بار جار بزند و تعريف كند عرف تصديق 

او يكسال به دنبال يافتن مالك لقطه خود بوده ، و ظاهرا منظور  مى كند كه

ا محقق مى سازد و مقدارى است كه اين صدق عرفى ر فقهاء بيان كمترين



در طول سال به همان كيفيتى كه  برگشت تقدير آنان به اين است كه

تقدير اشكال دارد  فرموده اند بيست و يك بار جار بزند، و به نظر ما اين

 و اشكالش از اين جهت است كه در يازده ماه هر ماهى يك بار كافى در

ل را طول سا صدق عرفى نيست ، و ظاهرا وقتى عرف تعريف در

سال هر هفته يك بال تعريف  تصديق مى كند كه در پنجاه و چهار هفته

 .اول را هر روز يك بار تعريف كند كرده باشد و احتياط آن است كه هفته

محلى كه بايد تعريف در آن جا صورت بگيرد جائى است كه  - 19مساءله 

زادگان و امام ) ع (آن جمع مى شوند مانند بازار و مشاهد ائمه  مردم در

محل اقامه جماعت و مجالس عزادارى ، و همچنين مساجد در ساعاتى  و

شوند هرچند كه عمل تعريف در مسجد مكروه  كه مردم در آن جا جمع مى

در جلو درب مسجد  است و به همين جهت سزاوار آن است كه تعريف را

 .هنگام دخول و خروج مردم انجام دهد

همان محلى كه يافته تعريف كند البته واجب است لقطه را در  - 20مساءله 

يكى اينكه احتمال يافتن صاحب مال را در آن جا بدهد، و دوم : شرط با دو

امثال  محل داخل معموره و داراى سكنه باشد شهر باشد و يا روستا و اينكه

آن باشد و اگر خودش اهل آن محل نيست و يا اگر هست نميتواند در آن 

ه خود را با خود به سفر ببرد بلكه شخصى امين نيست يافت جا بماند واجب

مى كند تا او تعريف كند، و اما اگر آن را  و مورد اطمينان را نائب خود

امثال آن پيدا كرده باشد  در بيابان و صحرا و جاده هاى بين شهرى و

اگر  جريان را به اطالع هركسى كه از آن جا عبور كند مى رساند حتى

ه باشد به دنبال آن ها مى رود تا در بين آنان كاروانى از آن جا گذشت



 اگر مالك را نيافت بقيه از مدت يكسال تعريف را در غير آن تعريف كند

محل هرجا كه باشد و احتمال دهد مالك مل در آن جا باشد انجام مى دهد 

اگر ممكن باشد اين بقيه مدت تعريف را در شهرى  و سزاوار آن است كه

 .محل التقاط نزديكتر باشد  ديگر بهانجام دهد كه از شهر

چه كسى طال يا : كيفيت تعريف اين است كه جارچى بگويد - 21مساءله 

لباس گم كرده ؟و نظير اين عبارتها به زبان و لغتى كه بيشتر آن  نقره يا

چه كسى چيزى گم كرده ؟و يا : جائز است كه بگويد را بفهمند، اين نيز

بعضى گفته اند اينكه نام جنس لقطه را  هچه كسى مالى را گم كرده ، بلك

آن كه جار زد و شخصى  نبرند بهتر و به احتياط نزديكتر است ، بعد از

و صفات  پيدا شد و گفت من مالى را گم كرده ام بايد از او از خصوصيات

و عالمات گم شده اش را بپرسد و اگر در ظرفى بوده از ظرف آن بپرسد 

ر ديگر كه اطالع يافتن غير مالك از آن دوخت آن و صنعت آن و امو از

بپرسد چند دانه بود و در چه روزى گم كرده اى  هابعيد است بپرسد، مثال

امثال اينها اگر آن چه جواب شنيد مطابق با صفات و  و كجا گم كردى و

كار تعريف تمام شده مال راتحويلش مى  خصوصيات موجود در لقطه بود

مال  اى خصوصيات دقيقى كه غالبا صاحبسئوال از پاره  دهد، و اگر در

هم آن را نميداند و يا به آن توجه ندارد مگر به ندرت در پاسخ بگويد 

ضرر ندارد مثال كتابى كه انسان مدتى هاى طوالنى در دست  نميدانم

غالبا نميداند چند ورق يا صفحه دارد، اگر  مطالعه داشته و ميخوانده

نداند لكن صفات و عالمات ديگر امثال اين خصوصيات را  صاحب لقطه

پوشيده نيست را بگويد كافى در تعريف و  كتاب كه غالبا بر صاحب كتاب



 . توصيف است

اگر لقطه مالى باشد كه نشود آن را تعريف كرد مالى باشد  - 22مساءله 

عالمت و خصوصيات جدا كننده از غير در آن نباشد تا وقتى بعد از  كه

مال من است نتواند نشانى آن را بدهد چون  تعريف كسى ادعا كند اين

كه نه در كيسه اى بوده  نشانى ندارد، نظير يك دينار از دينارهاى متعارف

 باشد و نه شكستگى در آن باشد تعريف آن واجب نيست ، و در چنين

مجهول  مواقعى آيا مخير بين همان سه كارى كه گذشت و يا آن كه معامله

ين صورت متعين يك كار است و آن صدقه دادن المالك با آن بكند كه در ا

 . احوط است ؟شق دوم

اگر دو نفر باتفاق يك چيز را پيدا كنند، در صورتى كه كمتر  - 23مساءله 

حال تملك كنند و  درهم باشد ميتوانند آن را بدون تعريف و در همان از يك

 رهمبين خود به طور مساوى تقسيم نمايند و اگر ارزش آن به مقدار يك د

يا بيشتر باشد بر هر دو واجب است آن را تعريف كنند، هرچند كه سهم 

از يك درهم باشد، و جائز است هردو به وظيفه  هر يك از آن دو كمتر

كه وظيفه را بين خود تقسيم  تعريف قيام كنند و يا يكى از آن دو و يا آن

ت ، حال تفاو نمايند يا به تساوى يعنى شش ماه اين و شش ماه آن و يا به

 اگر در يكى از اين سه نحو توافق كه واجب خود را انجام داده تكليفشان

ساقط مى شود و اما اگر اختالف كردند بايد به همان شق سوم رضايت 

سال را بين خود به طور مساوى تقسيم نمايند، و همچنين نسبت به  دهند و

 بپردازند كه بايد آن را هر دو ((اجير گرفته باشند اگر)) اجرت تعريف

يكسال تعريف و اگر صاحب آن بعد از يكسال پيدا  البته بعد از تمام شدن



دادن يا امانت نگه داشتن بين خود  نشد جائز است در تملك آن يا صدقه

اختيار كند و  توافق كنند، همچنانكه جائز است يكى از آن دو يكطرف را

 را تملك كند وآن ديگرى طرف ديگر را به اينكه يكى از آن دو سهم خود 

ديگرى سهم خود را صدقه دهد حال اگر يكى از آن دو وظيفه خود را در 

و ديگرى عصيان كند و يا به خاطر عذرى انجام ندهد  تعريف انجام بدهد

نداد نميتواند سهم خود را تملك كند  ظاهر اين است كه اين شخص كه انجام

ماه تعريف خودش يكسال تمام را يعنى بعد از شش  و اما آن ديگرى اگر

مال ديگر به جاى آن ديگرى تعريف كرده باشد جائز است سهم خود  شش

احتياط در صورت توافق بر تقسيم اين است كه هر يك از  را تملك كند، و

نيت خودش و رفيقش تعريف كند و گرنه  آن دو وقتى تعريف مى كند به

افق بر مشكل است ، و همچنين در صورت تو  براى هر دو تملك كردنش 

نفر كه قبول كرده يكسال  تعريف يكى از آن دو احتياط آن است كه آن يك

 .تعريف كند به نيت خودش و رفيقش تعريف كند

اگر كودك نابالغ يا ديوانه چيزى را پيدا كند در صورتى كه  - 24مساءله 

كمتر از يك درهم است و ولى آن دو قصد ملكيت آن دو را بكند   قيمتش

تملك خود آن ها مشكل است مؤ ثر در مالكيت  ، و اما قصدمالك مى شوند

اگر به مقدار درهم و  آن ها باشد بلكه ميتوان گفت مؤ ثر نيست ، و اما

آن دو  بيش از آن باشد بايد تعريف بشود و وظيفه تعريف به عهده ولى

است وقتى ولى آن دو يك سال تمام تعريف كرد از قصد تملك يا تصدق يا 

 .اشتن هر كدام به صالح مولى عليه باشد انتخاب مى كندنگه د امانت

 يعنى چيزى كه پيدا شده در مدت تعريف يعنى يك)) لقطه - 25مساءله 



سال در دست ملتقط امانت است و اگر تلف شود او ضامن نيست مگر در 

تعدى به اينكه آن را مورد استعمال قرار دهد و )) تفريط صورت تعدى يا

، و همچنين بعد ((مثل مال خودش حفظ نكرده باشد  راتفريط به اينكه آن

تملك كند يا صدقه دهد بلكه بخواهد  از تمام شدن مدت تعريف اگر بخواهد

نيست مگر در فرض  نزد خود امانت نگه بدارد كه اگر تلف شود ضامن

ضمان او  تعدى يا تفريط و اما اگر بخواهد تملك كند و يا صدقه دهد در

 . ه گذشتهست بهمان بيانى ك

  مال را تملك كند و سپس  بعد از يكسال تعريف اگر ملتقط آن - 26مساءله 

مال باقى است همان را مى گيرد و نميتواند  صاحبش پيدا شود، اگر عين

مثل است و يا قيمت بدهد،  ملتقط را ملزم كند به اينكه عوض آن را كه يا

بدل آن را بگيرد، و  كهو همچنين ملتقط نميتواند مالك را الزام كند به اين

ندارد از  اما اگر مال تلف شده و يا به فروش رسيده باشد ديگر مالك حق

مثل است و يا قيمت مى  او عين مالش را مطالبه كند بلكه بدل آن را كه يا

صدقه  نزد فقير گيرنده (( در فرض صدقه)) گيرد هرچند كه عين مال

قبول نكند از او بدل  لتقط راموجود باشد بلكه تنها مى تواند اگر صدقه م

قبول كند ديگر نميتواند از ملتقط  مال خود را مطالبه نمايد و اگر صدقه را

در صورتى است  چيزى مطالبه كند، بلكه اجر صدقه را خواهد داشت اين

 . كه مالك پيدا شود واما اگر پيدا نشد چيزى بر او نيست

شد وظيفه تعريف از او ملتقط درفرضى كه به حاكم داده با - 27مساءله 

شود، هرچند كه تحويل دادن به حاكم قبل از تعريف و بعد از  ساقطنمى

اگر صدقه دادن را اختيار كرده باشد بهتر آن  تعريف جائز است ، بلكه



 .را صدقه دهد است كه آن را به حاكم بدهد تا حاكم آن

صل شده مت اگر زمانى مالك پيدا شود كه لقطه داراى نمائى - 28مساءله 

مال را مستحق  مالك هم عين ((مثال گوسفند پيدا شده چاق شده باشد)) باشد

قبل از تمام شدن تعريف حاصل شده  است و هم نماء آن را چه اينكه نماء

قبل از تملك ملتقط عايد شده باشد و چه  باشد و چه بعد از آن و چه اينكه

اگر بعد از تملك  (( جاز قبيل شير و نتا)) منفصل بعد از آن ، و اما نماء

اگر عين مال موجود باشد آن را به  ملتقط عايد شده باشد ملك ملتقط است

در زمان تعريف  مالك مى دهد و نماء را براى خود نگه مى دارد، و اگر

 . حاصل شده باشد ملك مالك است يا بعد از آن و قبل از تملك ملتقط

ر لقطه حاصل شود و يك منفصل د اگر بعد از التقاط نمائى - 29مساءله 

را هم به تبع عين  سال تعريف كند و مالكش پيدا نشود آيا مى تواند نماء

تملك كند يا نه ؟دو وجه است احتياط در وجه دوم است باين معنا كه عين 

تملك و با نماء معامله مجهول المالك كند يعنى بعد از نوميدى از پيدا  را

 .صدقه دهد كردن مالك آن را

اگر چيزى در مخروبه هاى قديمى كه ساكنين آن از بين  - 30مساءله 

در بيابانها و هر زمين بدون مالك دفينه پيدا شود ملك كسى  رفته اند و يا

چيزى تعريف الزم ندارد، تنها در صورتى  است كه آن را پيدا كند و چنين

بپردازد كه مسائلش در  كه عرف آن را گنج بشمارد بايد خمس آن را

و  س گذشت ، و همچنين است چيزى كه روى زمين افتاده باشدكتاب خم

حاصل شود به اينكه مردم  از عالمتها و خصوصيات آن يقين و يا مظنه

اگر بداند  موجود در اين زمان نيست كه يابنده آن مالك آن مى شود، و اما



كه ملك مردم اهل زمان او است لقطه است و بايد آن را تعريف كند مگر 

درهم كمتر باشد و قبال هم گفتيم كه چنين چيزى را در هر  آن كه از

 .تعريف كند شهرى كه بخواهد مى تواند

اگر يابنده لقطه مالك آن را بشناسد لكن نه برايش امكان  - 31مساءله 

باشد كه آن را به وى برساند و نه به وارث او، در اينكه آيا حكم  داشته

تملك و تصدق و )) امور سه گانهجارى كند يعنى مخير بين  لقطه را برآن

مجهول المالك را بر آن بار كند كه متعين صدقه  باشد، و يا حكم (( امانت

 .رجوع به حاكم كند دادن است دو وجه است و احتياط آن است كه

 چنانچه ملتقط از دنيا برود در صورتى كه مردنش بعد از - 32مساءله 

اشد آن لقطه به وارث مى يكسال تعريف و نيافتن مالك و تملك لقطه ب

بعد از تعريف و قبل از تملك بوده ورثه مخيرند بين امور سه  رسد، و اگر

مجهول  قبل از تعريف و يا در بين سال بوده بعيد نيست حكم گانه ، و اگر

 .المالك بر آن جارى شود

اگر مالى را در خانه اى معمور كه ديگرى در آن سكنى  - 33مساءله 

ه اين كه ساكن مالك آن باشد يا مستاءجر و يا عاريه گرفته چ دارد پيدا كند

غاصب بوده باشد واجب است به او اطالع دهد، اگر او  باشد بلكه هر چند

مال او است ملك او خواهد بود و بايد به او بدهد و احتياج به  ادعا كند

جريان حكم مزبور مشكل مى شود  (( نميدانم)) :شاهد ندارد، و اگر بگويد

مال من نيست احتياط آن است  گر آن را از خود سلب كند يعنى بگويدو ا

نزديكتر آن  كه حكم لقطه را بر آن جارى سازد و از اين هم به احتياط

است كه حكم مجهول المالك را بر آن بار كند يعنى بعد از نوميدى از 



 .مالكش آن را صدقه دهد يافتن

منتقل شده پيدا  نى كه به وىاگر مالى را در داخل شكم حيوا - 34مساءله 

مالك  كند، اگر آن حيوان غير از ماهى مثال گاو و يا گوسفندى باشد بايد به

 : اطالع دهد، اگر او ادعا كند كه از من است و همچنين اگر بگويد قبليش 

بنابر احتياط بايد به او تحويل دهد، هرچند كه در فرض دوم  (( نميدانم))

ن يابنده است ، و همچنين اگر او بگويد از آن مال از آ اقوى است كه آن

قبيل مرواريد و امثال آن در شكم ماهى كه  من نيست ، و اگر چيزى از

حيوانى كه قبال مالكى  خريدارى نموده پيدا كند ملك خود او است ، وظاهرا

مثل اينكه كسى آهوئى را شكار كند و در  نداشته نيز به حكم ماهى است

است كه در اين مورد حكم  ند و نزديكتر به احتياط آنشكم او چيزى پيدا ك

 .لقطه و يا مجهول المالك را بر آن جارى سازد

اگر در خانه اى كه در آن سكنى دارد چيزى را پيدا كند و  - 35مساءله 

خود او است و اگر آن را در بيرونى خانه يعنى آن جائى كه  نداند كه از

ندگان و امثال آنان اختصاص يافته عيادت كن براى ميهمانان و واردين و

بر آن جارى سازد، و اگر آن را  پيدا كند لقطه است و بايد حكم لقطه را

مال خود او است يا مال غير  در صندوق و حجره خود پيدا كند و نداند آيا

دست  است مال خود او است ، مگر آن كه صندوقى باشد كه ديگرى هم

ن مى گذارد بايد به اطالع آن ديگرى در داخل آن مى كند و يا چيزى در آ

اگر او گفت مال من نيست آن مال از خود او است نه از آن غير  برساند

مال من است به او تحويل ميدهد و اگر بگويد نميدانم احتياط  و اگر بگويد

 .كند آن است كه با او مصالحه



 از مال نامبرده اگر از شخصى مالى را بگيردبعدا بفهمد كه - 36مساءله 

آن شخص نبوده و او به وجهى غير شرعى و يا عدوانى آن را از 

مجهول المالك  گرفته و وى صاحب مال را نشناسد، بايد حكم صاحبش

 رابر آن جارى كند نه حكم لقطه را چون در سابق هم گفتيم وقتى چيزى

لقطه مى شود كه صاحبش آن را گم كرده باشد و چون در اين فرض گم 

 حكم لقطه را ندارد، بله در خصوص موردى كه دزد نيست كردن صادق

امين بعدا بفهمد كه مال نامبرده از آن  مالى را نزد او به امانت بسپارد و

كيست بر آن امين  شخص نيست بلكه ملك ديگرى است و نداند آن ديگرى

مال را به دزد رد نكند و آن را نزد   ممكن است واجب است اگر برايش 

يك سال آن را  كم لقطه را بر آن جارى سازد، يعنىخود نگه دارد و ح

تحويل دهد و گرنه به نيت او آن  تعريف كند اگر صاحبش را يافت به او

كند بين قبول اجر  را صدقه دهد بعدا اگر صاحبش پيدا شد او را مخير مى

  پيدا شد او را مخير ميكند صدقه يا گرفتن غرامت ، اگر اجر صاحبش 

قبول كرد كه هيچ   يا گرفتن غرامت ، اگر اجر رابين قبول اجر صدقه

وگرنه غرامت آن مال را به وى مى دهد و اجر از آن خود او مى شود، 

بنابراحتياط نميتواند بعد از يك سال تعريف آن را تملك كند چون از اين  و

مال خود را   زيرا صاحبش)) مثل لقطه نيست و حكم لقطه را ندارد جهت

 .(( ه دزد آن را بردهگم نكرده بود بلك

اگر چيزى را پيدا كند و بعد از آن كه در دست او قرار  - 37مساءله 

 كه در آن جا حاضر بوده ادعا كند آن مال از من است گرفت شخصى

مشكل است به صرف ادعاء آن را به وى رد كند، بلكه احتياط به اقامه 



 دست او است كه به نحوى باشد كه عرفا صدق كند در شاهد دارد مگر آن

قبل از پيدا كردن ملتقط ادعاء كند كه اين مال از من است كه در اين  و يا

به اينكه مال همان مدعى است و جائز نيست  دو صورت حكم مى شود

 .ملتقط آن را بردارد

مال من است واجب  دادن لقطه به كسى كه ادعا مى كند كه - 38مساءله 

 پيدا كند كه او راست مى گويد ونمى شود، مگر به شرطى كه ملتقط علم 

يا او اقامه شهود كند و در غير اين دو صورت نبايد به او داد، هرچند كه 

مال نشانه هائى بدهد كه غالبا غير مالك به آن اطالع پيدا  او از صفات آن

نشانى براى ملتقط يقين بياورد كه مال مال او  نمى كند مگر آن كه دادن

معنا را كه گفته اند اگر دادن   نسبت داده اند ايناست ، بله به اكثر فقهاء

پس اگر ملتقط آن را  نشانه ها براى ملتقط مظنه بياورد ميتواند به او بدهد،

اگر نداد  داوطلبانه به مدعى تحويل داد كسى نميتواند جلويش را بگيرد و

كسى نميتواند مجبورش كند و اين به نظر اقوى است هر چند كه نزديكتر 

ياط آن است كه تنها در صورت يقين پيدا كردن و يا اقامه شهود آن احت به

 .تحويل دهد را به مدعى

اگر كفش كسى در مسجد يا جاى ديگرى با كفش كسى  - 39مساءله 

در حمام يا غير حمام لباسش با لباس ديگرى عوض  عوض شود و يا

 موجود از آن همان كسى است كه كفش يا شود، اگر بداند كفش و لباس

تصرف كند، بلكه جائز  لباس او را برده جائز است در آن كفش يا لباس

مال خودش تملك كند البته تقاص   از است آن را به عنوان تقاص 

مال او را برده عمدا برده  مخصوص اين فرض است كه بداند آن كس كه



محل اشكال است  است ، و اما در غير اينصورت اجراء حكم تقاص

 و نجستن مالك تقاص  قرب نيست لكن بعد از فحص هرچند كه خالى از 

و همچنين فحص از مالك در صورت تعمد واجب است ، بله اگر ان  كند،

مال  جاى مانده از مال خودش بهتر باشد بايد آن را و كفش يا لباسى كه بر

خودش را قيمت نموده هر مقدار كه مال موجود گرانتر باشد آن مقداررا 

ن صاحبش به نيت او صدقه مى دهد، و اگر نداد آن يافت بعد از ياءس از

مال همان كسى است كه مال او را برده و يا مال غير  چه بر جاى مانده

  مجهول المالك مى كند يعنى از صاحب مال فحص  او است با آن معامله

مال را به نيت وى صدقه مى دهد، بلكه  مى كند اگر او را پيدا نكرد آن

ميداند مال موجود از آن  ين است كه در آن جا هم كهنزديكتر به احتياط ا

 همان كسى است كه مال او رابرده و نداند آيا عمدا برده يا اشتباها اين

 .است كه با آن معامله مجهول المالك كند

   خاتمه

اگر كودكى را ببيند كه گمشده و سرپرستش پيدا نيست و كودك نميتواند 

لب و ضرر خود را دفع كند كه كند، نفع خود را ج خودش را اداره

گويند، جائز و بلكه مستحب است او  اصطالحا چنين كودكى را لقيط مى

در جائى است كه  را بگيرد و با خود ببرد، بلكه واجب هم مى شد و آن

حال چه اينكه  اگر كودك را با خود نبرد در معرض تلف قرار مى گيرد،

ل آن گذاشته باشند چون از امثا پدرو مادرش او را سر راه يا در مسجد و

امثال آن در كارشان بوده  دادن نفقه او عاجز بوده اند يا ترس تهمت و

كه طفل مميز  باشد، و چه اينكه اين طور نباشد بلكه حتى در صورتى هم



 باشد حكم استحباب يا وجوبى كه گذشت در موردى جارى است ، البته به

اى است بدون سرپرست و شرطى كه صدق كند اين كه اين كودك گم شده 

ملتقط لقيط را با خود برد واجب است او را حضانت و  بعد از آن كه

حفظ نمايد و به واجبات تربيت او  سرپرستى كند و از هر خطر و آفتى

حال يا به مباشرت خودش و يا به وسيله غير البته اگر بر سر  قيام نمايد،

نى كه طفل به حد بلوغ شود او حق تقدم دارد تا زما نگهدارى او اختالف

او بگيرد و متصدى حضانت او  طفل را از دست برسد و احدى نميتواند

باشد يا به حق نسبت  شود مگر كسى كه شرعا حق حضانت او را دارا

پدر  مانند پدر و مادر و اجداد و ساير اقارب و يا بحق وصيت مانند وصى

ه در اين صورت يا وصى جد اگر يكى از اين نامبردگان موجود باشند، ك

عنوان لقيط بيرون مى شود زيرا داراى كفيل است و در سابق  از تحت

گويند كه كفيل نداشته باشد و نامبردگان همان طور  گفتيم لقيط به طفلى مى

دارند كه طفل را از دست ملتقط  كه حق حضانت دارند اين حق را هم

ملتقط بخواهد  درآورند، همچنان كه اين حق عليه آنان نيز هست يعنى اگر

 مى  قبول نكند حاكم مجبورش  طفل را به يكى از آنان تحويل دهد و او

 .سازد

قبيل فرش يا روپوش زائد بر  اگر چنانچه لقيط با خود مالى از - 1مساءله 

جائز است كه باذن  مقدار حاجتش و يا چيزى ديگر داشته باشد براى ملتقط

وكيل او در دسترش  ر حاكم ياحاكم آن را در راه نفقه او خرج كند و اگ

 نبود احتياطا با اجازه عدول مؤ منين ، و اگر به آنان نيز دسترسى نبود

خودش آن را مصرف ميكند و ضامن هم نيست ، و اگر مالى نداشته باشد 



شد خرج او را بدهد از قبيل حاكمى كه بيت المال در  اگر كسى داوطلب

گردنش هست كه مصرف آن حقوقى ب دست دارد يا متبرع و يا كسى كه

از آنها امثال آنند از قبيل زكات يا غير زكات ملتقط ميتواند  همين كودك و

تاءمين كند و يا خودش بپردازد و اگر  كمك بگيرد و خرج كودك را

تمكنش مطالبه نمايد،  خودش پرداخت نميتواند از كودك بعد از بلوغ و

يك  د، و اما اگر هيچهرچند كه از اول به قصد رجوع خرج او كرده باش

از امثال آنها كه گفتيم نبود كه خرج كودك را بدهد و خرج او به گردن 

ميتواند بقصد رجوع خرج او را بدهد و بعدها به كودك  ملتقط بيفتد او

 .قصد رجوع از اول نميتواند رجوع كند رجوع نموده از او بگيرد و بدون

بلوغ ، دوم عقل ، سوم اول  : در ملتقط چند چيز شرط است - 2مساءله 

كه لقيط محكوم  آزاد بودن يعنى برده نبودن و نيز اسالم البته در صورتى

 .به اسالم باشد

لقيط سرزمين مسلمان نشين محكوم به اسالم است ، و همچنين  - 3مساءله 
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